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Context van de evaluatie 

Op economisch en sociaal vlak is een betrouwbare en betaalbare energiebevoorrading een grote uitdaging. 
Op milieuvlak is de klimaatverandering de grootste mondiale uitdaging van deze eeuw. Niets doen aan de 
onmiskenbare klimaatverandering zou ongetwijfeld zeer negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomie.  

De EU staat achter de langetermijndoelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd te beperken 
tot 2°C boven het pre-industriële niveau (met 1750 als referentiejaar). Om dat doel te bereiken is wereldwijd 
een aanzienlijke uitstootvermindering vereist.  

De Europese Raad stelde voor 2020 volgende doelstellingen voorop: 

• een unilaterale broeikasgasreductiedoelstelling voor de EU van 20% ten opzichte van 1990, in 
afwachting van een internationaal klimaatakkoord. In het geval van een evenwichtig, multilateraal 
akkoord, is de EU bereid een reductie van 30% ten opzichte van 1990 te realiseren, onder 
voorwaarde dat andere ontwikkelde landen vergelijkbare inspanningen leveren en dat de nieuwe 
economieën actie ondernemen; 

• een aandeel van 20% hernieuwbare energie in het energieverbruik van de EU; 

• een aandeel van minstens 10% hernieuwbare energie voor transport in elke lidstaat; 

• de realisatie van een energiebesparing van 20% in vergelijking met een business-as-usual situatie. 

In Europa nemen de huishoudelijke en de tertiaire sector meer dan 40% van het energieverbruik voor hun 
rekening. Zowel het aantal gebouwen als het energieverbruik per gebouw stijgt nog steeds. Het verbeteren 
van de energieprestaties van gebouwen kan een vrij grote energiebesparing opleveren en dus ook een 
vermindering van de C02-emissie. Daarnaast kan het bijdragen tot grotere energiebevoorradingszekerheid, 
meer innovatie en competitiviteit en tot lagere energiekosten over de gehele levenscyclus van een gebouw. 

Maatregelen om de uitstoot van C02 door gebouwen te verminderen, zijn onder andere vastgelegd in de 
Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD - Energy Performance of Buildings 
Directive) van 16 december 2002. Tegen 4 januari 2006 moesten de lidstaten die verplichtingen omzetten in 
eigen regelgeving. 

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn voor het Vlaamse Gewest werd op 7 mei 2004 het 
Energieprestatiedecreet bekrachtigd en afgekondigd. Het betreft een kaderdecreet dat een machtiging voor 
de Vlaamse Regering inhoudt voor het bepalen van de berekeningsmethode, de energieprestatie en het 
vastleggen van de eisenniveaus waaraan nieuwe en te renoveren gebouwen moeten voldoen. Het legt verder 
in detail het handhavingskader vast. Op 11 maart 2005 werd het besluit van de Vlaamse Regering 
goedgekeurd dat de berekeningsmethode en de eisenniveaus vastlegt. Omdat naast het behalen van een 
goede energieprestatie en een goed isolatieniveau ook de binnenluchtkwaliteit belangrijk is, werden ook eisen 
inzake gecontroleerde ventilatie opgelegd. 

Op 1 januari 2006 trad de energieprestatieregelgeving in werking. Elk gebouw waarvoor een vergunning is 
aangevraagd sinds die datum, moet voldoen aan de eisen op het vlak van de energieprestatie en het 
binnenklimaat (EPB-eisen). Om de praktische implementeerbaarheid van de Vlaamse 
energieprestatieregelgeving te verbeteren, werd het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 vervangen door 
het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de 
energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en 
tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet (citeertitel het ‘EPB-decreet’).  

Artikel 9 van het EPB-decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering minstens om de twee jaar de 
berekeningsmethode, de te volgen procedures, de EPB-eisen en de administratieve lasten van de 
regelgeving evalueert en in voorkomend geval aanpast. Voorliggend evaluatierapport betreft de tweede 
evaluatie van de energieprestatieregelving.  

In de inleiding wordt de aanpak van de evaluatie besproken. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van 
de documenten die ingediend werden in de energieprestatiedatabank en van de resultaten die werden 
afgeleid uit de ingediende EPB-aangiften. 

In het tweede hoofdstuk worden de wijzigingen in de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van 
gebouwen toegelicht. In het derde hoofdstuk wordt de berekeningsmethode geëvalueerd. De evaluatie van de 
EPB-eisen komt aan bod in het vierde hoofdstuk. Daarbij wordt onder andere bekeken wat de economische 
haalbaarheid is van het verstrengen van de EPB-eisen. 

Het vijfde hoofdstuk behandelt de evaluatie van de administratieve lasten en de procedures. In het zesde 
hoofdstuk wordt de handhaving van de energieprestatieregelgeving onder de loep genomen. 



 

 7 

Managementsamenvatting 

In uitvoering van de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (16 december 2002) 
trad op 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving in werking. Elk gebouw waarvoor een vergunning is 
aangevraagd sinds die datum, moet voldoen aan de eisen op het vlak van de energieprestatie en het 
binnenklimaat (EPB-eisen). De procedures en het handhavingskader zijn vastgelegd in het EPB-decreet van 
22 december 2006. De EPB-eisen en de berekeningswijze zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse 
Regering van 11 maart 2005. 

Artikel 9 van het EPB-decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering minstens om de twee jaar de 
berekeningsmethode van de energieprestatie, de procedures, de EPB-eisen en de administratieve lasten van 
de regelgeving evalueert en in voorkomend geval aanpast. De eerste evaluatie gebeurde in 2008. Dit 
document bevat de tweede evaluatie. 

In het kader van deze evaluatie werd een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van het verstrengen van de 
EPB-eisen voor kantoren in Vlaanderen. Het VEA pleegde overleg met de sectororganisaties van architecten, 
aannemers, ingenieurs en promotoren, met de VMSW en de VVSG. Daarnaast werd de regelgeving in de 
andere gewesten onderzocht. Als bronnen hanteerde het VEA ook de enquêtes uitgevoerd bij de architecten 
en verslaggevers en adviezen van de SERV en de Minaraad. 

Vier jaar na de invoering is het duidelijk dat de energieprestatieregelgeving een positieve invloed heeft op het 
maatschappelijk draagvlak voor energiezuiniger bouwen. De energieprestaties van verschillende types 
nieuwe gebouwen verbeteren gestaag. Er zijn voldoende geregistreerde verslaggevers en de bouwwereld is  
vertrouwd met de procedures. Het aantal startverklaringen stabiliseert op 25.000 per jaar. Hoewel het aantal 
ingediende EPB-aangiften sterkt stijgt, is de indiening ervan nog niet op kruissnelheid gekomen.  

In mei 2010 werd de herziening van de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen 
goedgekeurd. De wijzigingen nodig om de herziene richtlijn om te zetten in de Vlaamse regelgeving, worden 
besproken in het tweede hoofdstuk.  

Sinds 2007 werd een overlegplatform opgericht tussen de bevoegde administraties van het Waalse, het 
Brusselse en het Vlaamse Gewest, om te komen tot een gemeenschappelijke berekeningsmethode van de 
energieprestatie van nieuwe gebouwen. Op basis van een inventaris van gewenste wijzigingen werden 
verschillende onderzoeksopdrachten opgestart.  

In 2009 werd een studieopdracht opgestart voor het verfijnen van de methodiek op het vlak van koeling en 
oververhitting (EPIcool). De concrete wijzigingsvoorstellen worden in het najaar verwacht. Om eisen te 
kunnen opleggen aan handelsgebouwen, ziekenhuizen, sportgebouwen… is het nodig om de 
berekeningsmethodiek verder uit te werken en de eisenniveaus te onderzoeken. Het Waalse Gewest zal 
hiervoor een studieopdracht aanbesteden. Een project op iets langere termijn, is het op elkaar afstemmen van 
de berekeningswijzen voor energieprestaties van bestaande en nieuwe, zowel residentiële als niet-
residentiële gebouwen. De aanpak van dit project wordt in de evaluatienota beschreven. Verder worden een 
aantal kleine wijzigingen, o.a. op het vlak van vraaggestuurde ventilatie, douchewarmtewisselaar en WKK, 
aan de huidige berekeningsmethodiek voorgesteld. 

De studie naar de economische haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen in kantoren en scholen 
toont aan dat er een groot potentieel aanwezig is om op een rendabele manier het E-peil te verlagen. De 
sector acht een verstrenging haalbaar als die tijdig aangekondigd wordt. Het VEA stelt voor om voor kantoren 
het maximale E-peil in 2012 op E70. Voor scholen stelt het VEA een afstemming voor op de eis die reeds 
door het decreet betreffende de energieprestaties van schoolgebouwen opgelegd wordt, nl. E70. Daarnaast 
stelt het VEA voor om beide types gebouwen in 2014 te verstrengen tot E60. 

Ook bij woongebouwen ligt het eisenniveau E80 nog boven het economische optimum (+/-E60). De sector 
acht een verstrenging in 2012 naar E60 te vroeg en wijst op het belang van controle en ondersteunende 
maatregelen. Om een E-peil van E60 op grote schaal te kunnen toepassen, is een verschuiving in de 
bouwpraktijk en de toegepaste installaties nodig. Het VEA stelt daarom voor om het E-peil in 2012 te 
verstrengen naar E70 en in 2014 naar E60.  

De sector vraagt om in het verstrengingspad niet enkel het E-peil maar ook het K-peil en de U-en R-waarden 
evenredig mee te verstrengen. Enkel op deze manier wordt de inherente energiebehoefte van het gebouw 
beperkt. De vergelijking met de buurlanden toont aan dat de maximale U-waarde- en minimale R-waarde-
eisen in de buurlanden een stuk strenger zijn. Het VEA stelt voor om voor alle types schildelen de maximale 
U- en minimale R-waarden te verstrengen tot ongeveer op het niveau van de buurlanden, wat nauw aansluit 
bij de kostenoptimale waarden. Verder stelt het VEA voor om in 2012 het K-peil te verstrengen tot K40.  
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Om een goede gebouwschil te realiseren en de transmissie- én ventilatieverliezen te beperken, is het 
aangewezen om een bijkomend criterium op te leggen op vlak van de netto-energiebehoefte voor 
ruimteverwarming. De sector is daarvoor vragende partij. Ook in de federale wetgeving heeft dit begrip reeds 
ingang gemaakt. Daarom stelt het VEA voor om vanaf 2012 een eis op te leggen aan de netto-
energiebehoefte voor verwarming van 70 kWh/m².  

Op vlak van energiezuinig bouwen, komen er vragen om op gemeentelijk vlak een meer vooruitstrevend 
beleid te kunnen uitbouwen. Gemeenten worden via het Convenant van de Burgemeesters opgeroepen om 
een koplopersbeleid te voeren. De sector is echter gekant tegen een differentiatie van de EPB-eisen door 
gemeenten. Het VEA stelt voor om dit gemeentelijk beleid te kaderen in het Vlaamse actieplan voor bijna-
energieneutrale gebouwen en in de energieprestatieregelgeving de mogelijkheid te voorzien dat gemeenten 
voor bepaalde zones een strenger K- of E-peil kunnen vastleggen, rekening houdende met de bezorgdheid 
van de sector en met een minimale verzwaring van de administratieve lasten en kosten. 

Op het vlak van de administratieve lasten en procedures wordt door de sector een aantal heikele punten 
vastgesteld: de laattijdigheid van de EPB-berekeningen, onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden van de 
betrokken partijen, de administratieve last voor de opmaak van de startverklaring en EPB-aangifte, de 
kwaliteit van de gegevens in de energieprestatiedatabank en de gebruiksvriendelijkheid van de EPB-software.  

Enerzijds stelt het VEA voor om bij de eerstvolgende verstrenging van de eisen een verplichte 
voorafberekening in te voeren bij de start van de werken. De sectoren zijn immers vragende partij om het 
tijdstip van de eerste EPB-berekening te vervroegen zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden als 
blijkt dat de eisen niet gehaald worden. Hieraan gekoppeld bevat de evaluatietekst een voorstel om de taken 
van de verslaggever uit te breiden met een adviesluik. 

Om de administratieve lasten verbonden aan het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte te 
beperken, stelt het VEA voor om de webapplicatie die gebruikt wordt door de verslaggevers, te optimaliseren. 
De administratieve lasten kunnen, vooral bij kleine verbouwingsprojecten, ook verlaagd worden door de 
indeling van de bouwprojecten sterk te vereenvoudigen. Het VEA stelt voor om, in analogie met de andere 
gewesten, de huidige 11 soorten werken te vereenvoudigen naar 3 categorieën. 

Om de administratieve last voor de burger, de gemeenten en de eigen administratie verder te verminderen en 
om tegemoet te komen aan het decreet betreffende elektronisch gegevensbeheer, is het nodig om de 
energieprestatiedatabank om te bouwen tot een authentieke gegevensbron. Door informatie eenmalig op te 
vragen en automatisch uit te wisselen, zou de handhaving efficiënter kunnen verlopen en zouden andere 
administraties, gemeenten en burgers minder worden aangesproken. Momenteel blijft de EPB-software een 
heikel punt. Ondertussen werd in opdracht van het Brusselse en het Waalse Gewest een nieuwe software 
(Altransoftware) met meer functionaliteiten ontwikkeld. In Vlaanderen zullen wijzigingen aan de 
berekeningsmethode vanaf 2011 ingrijpende wijzigingen aan de EPB-software vergen. De kostprijs voor de 
aanpassingen zal hoog oplopen. Als alternatief voor deze aanpassingen stelt het VEA voor om over te 
stappen naar een nieuwe EPB-software van de tweede generatie. Momenteel zijn de onderhandelingen met 
de andere gewesten opgestart om een aanpassings- en gebruiksrecht van de Altransoftware te bekomen. Op 
basis van de resultaten van deze onderhandeling zal de impact van het instappen in het gemeenschappelijk 
project of het volledig opnieuw ontwikkelen van een nieuwe software, ingeschat worden.   

Verder bevat de evaluatie een aantal voorstellen om de kwaliteit van de ingediende EPB-aangiften te 
verbeteren en het kennisniveau van de verslaggever te verhogen: meer automatische validaties op invoer van 
irreële waarden in de EPB-software, het uitwerken van een up-to-date vademecum voor de architect-
verslaggever en het voorzien van een schorsingsmogelijkheid van incompetente verslaggevers of 
verslaggevers die niet voldoen aan de diploma-vereisten. Met het huidige personeelsbestand kan het VEA 
slechts een deel van de dossiers die de EPB-eisen niet naleven en van de dossiers met een foutieve of niet 
waarheidsgetrouwe rapportering, behandelen. Om de opgelopen achterstand weg te werken en het 
structurele tekort op te vangen, stelt het VEA voor om bijkomend personeel aan te werven. De geraamde 
opbrengsten van het afhandelen van de dossiers zijn een veelvoud van de personeels- en werkingskosten die 
nodig zijn om de dossiers te verwerken.  

Tot slot bevat de evaluatie nog een aantal nadere bepalingen en wijzigingen aan het EPB-decreet om het 
handhavingskader aan te vullen wat betreft het rapporteren van de bouwknopen vanaf 2011 en het correct 
berekenen van volumes en oppervlaktes. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanpak van de evaluatie 

In het kader van de tweede evaluatie van de energieprestatieregelgeving is in 2009 een studie naar de 
economische haalbaarheid van het verstrengen van het E-peil voor kantoren uitgevoerd. Er is ook overleg 
gepleegd met de architecten- en ingenieursverenigingen, met de aannemers- en vastgoedverenigingen, met 
de VMSW en de VVSG. Het eindrapport van het studieproject en de documenten waarover overleg werd 
gepleegd met de betrokken organisaties zijn terug te vinden op www.energiesparen.be. 

Daarnaast werden de ingediende EPB-aangiften geanalyseerd en aangevuld met gegevens uit marktstudies. 
Tot slot werd de stand van zaken bekeken van de implementatie van de Europese Richtlijn betreffende de 
energieprestaties van gebouwen in de twee andere gewesten. 

1.1.1. Studie economische haalbaarheid van het verstrengen van het E-peil voor 
kantoren  

Doel van de studie 

Het VEA liet de haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen voor kantoorgebouwen onderzoeken 
door Grontmij Vlaanderen.  

Het doel van de studie was inzicht krijgen in de economische en technische haalbaarheid van het verstrengen 
van het E-peil bij nieuwe kantoorgebouwen. Bij de studie is enerzijds rekening gehouden met wat vanuit 
milieuoogpunt wenselijk is, en anderzijds met wat technisch en economisch haalbaar is.  

De studie is uitgewerkt met het oog op praktijkgerichte resultaten om te vermijden dat theoretische 
eisenniveaus opgelegd zouden worden die aanzienlijke meerkosten met zich meebrengen die niet worden 
gecompenseerd door voldoende besparingen. In het verdere besluitvormingsproces kan zo rekening worden 
gehouden met de meerkosten die een verdere verstrenging van de EPB-eisen met zich meebrengen en de 
besparingen die ze kunnen opleveren. 

Methodologie 

In de studie zijn 15 reële kantoorgebouwen met stedenbouwkundige vergunning aangevraagd na 1 januari 
2006 onderzocht. 

Enerzijds is er bij alle 15 kantoorgebouwen bekeken welke energieprestatie en welk isolatieniveau de 
gebouwen behalen en welke investeringskosten daaraan zijn verbonden. Anderzijds is er onderzocht met 
welke extra maatregelen het E-peil kan verlagen, welke extra investeringskost daarvoor nodig is en wat de 
terugverdientijd is, afgewogen tegenover de kosten van het energieverbruik.  

Een belangrijke randvoorwaarde bij die studie is dat er geen architecturale wijzigingen in beschouwing 
genomen zijn. 

De geëvalueerde gebouwen vertonen een onderlinge diversiteit. De gebouwen verschilllen van elkaar op vlak 
van gebouwvorm (beschermd volume, compactheid en beglazingspercentage), gebouwgebruik (traditionele 
bureelindeling, landschapskantoren, mengvormen of voorgaande in combinatie met een auditorium, 
personeelrestaurant, …), gebruikte materialen, technieken en gebouwconstructies.  

Daarnaast is er ook een diversiteit qua opdrachtgevers, architecten en technische studiebureaus tussen de 
verschillende projecten. Aangezien de realisatietermijn voor kantoorgebouwen (van schetsontwerp tot 
ingebruikname) toch vlug enkele jaren beslaat, zijn zowel ‘nog te realiseren gebouwen’, ‘deels gerealiseerde 
gebouwen’ als ‘afgewerkte gebouwen’ geëvalueerd. Dergelijke diversiteit is belangrijk om te verhinderen dat 
de studieresultaten in één bepaalde richting gestuurd zouden worden. 

Het VEA vroeg om gebouwen met een E-peil tussen E80 en E95 als startpunt te nemen. Er zijn echter ook 
gebouwen opgenomen met een E-peil lager dan E80. Voor die projecten is een nieuwe referentietoestand 
gecreëerd met een hoger E-peil door enkele doorgedreven bouwkundige of installatietechnische ingrepen te 
vervangen door meer standaardtechnieken. 
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In de referentietoestand zijn alle gebouwen in overeenstemming gebracht met de maximale U-waarden die 
gelden sinds 1 januari 2010. Met de invloed van koudebruggen is in de studie geen rekening gehouden. Dat 
betekent dat bij de evaluatie van een eventuele verstrenging van het E-peil ook de impact van de verplichte 
berekening van de invloed van de koudebruggen (bouwknopen) in rekening moet worden gebracht.  

Simulaties met energiebesparende maatregelen  

Verschillende maatregelen om het E-peil te verlagen, zijn onderzocht. Er is een onderscheid gemaakt tussen 
bouwkundige en installatietechnische ingrepen, en dit voor de verschillende energiestromen (verwarming, 
koeling, verlichting, hulpenergie). 

De bouwkundige ingrepen omvatten de isolatie van de schildelen, de luchtdichtheid en de 
zonnetoetredingsfactor van de beglazing. Geometrische eigenschappen zoals volume, compactheid en 
beglazingspercentage werden in de simulaties niet gewijzigd. 

Terwijl de bouwkundige ingrepen en de geometrie de netto-energiebehoefte van het gebouw bepalen, leggen 
de installatietechnische maatregelen het eind- en primair energieverbruik vast. Ook het gebruik van 
hernieuwbare energie komt in de studie aan bod. De toepassing beperkt zich echter tot het gebruik van de 
momenteel meest rendabele technologie voor kantoorgebouwen, met name de warmtepomp.  

Omdat slechts een beperkt aantal simulaties mogelijk was, is er gekozen om met relevante stappen te 
werken. Aangezien het doel van de studie erin bestond om de economische haalbaarheid van bepaalde 
scenario’s aan te tonen en niet om het economisch optimum te zoeken, was bijvoorbeeld het verbeteren van 
de isolatie met telkens 1 cm niet relevant. 

Per gebouw zijn telkens heel wat enkelvoudige ingrepen geëvalueerd. Zo is bijvoorbeeld bekeken of het 
verbeteren van de vloerisolatie met een U-waarde van 0,40 W/m²K naar een U-waarde van 0,30 W/m²K 
rendabel is. Bleek die stap rendabel te zijn, dan is het scenario onderzocht waarbij voor de  vloerisolatie een 
U-waarde van 0,25 W/m²K werd bereikt. Was die stap niet meer rendabel, dan is bijvoorbeeld overgestapt 
naar een scenario met raamprofielen. In sommige gevallen zijn niet alle deelstapjes geëvalueerd, maar is 
voor bijvoorbeeld vloerisolatie met een U-waarde van 0,40 W/m²K ineens overgestapt naar een U-waarde van 
0,25 W/m²K om ervoor te zorgen dat het E-peil minstens één volledig punt daalt. Daarnaast zijn combinaties 
van maatregelen onderzocht.  

Kostenaspect van de energiebesparende maatregelen 

In de kost van de energiebesparende maatregelen zijn enerzijds de materiaal- als de plaatsingskosten 
begrepen. Voor alle projecten zijn dezelfde kostprijsramingen gehanteerd. 

Anderzijds zijn ook de levensduur en onderhoudskost (percentage op de meerinvestering) van de 
verschillende energiebesparende maatregelen in rekening gebracht. Die gegevens zijn ontleend aan Annex A 
van de norm EN 15459 - Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy 
systems in buildings. Die data zijn aangevuld met het document Harmonised lifetimes of EEI measures 
(revision 2008). Met de levensduren vermeld in dit document, opgesteld door de Europese Commissie, 
moeten de lidstaten rekenen in hun energie-efficiëntie-actieplannen in het kader van de Europese richtlijn 
betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (EEEESD; energy end-use efficiency 
and energy services directive).   

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat er in de kost van de energiebesparende maatregelen geen 
subsidies werden ingerekend. 

Parameters energiekosten 

De EPB-rekenmethodiek bepaalt een maat voor het energieverbruik van een gebouw namelijk het peil van 
primair energieverbruik of het E-peil. Het E-peil wordt gedefinieerd als de verhouding van het karakteristiek 
jaarlijks primair energieverbruik tot een referentiewaarde, vermenigvuldigd met 100.  

De term `karakteristiek' betekent dat er wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen, zoals een bepaald 
klimaat, een vaste binnentemperatuur en forfaitaire interne warmtewinsten. Daardoor wordt het mogelijk om 
verschillende gebouwen met elkaar te vergelijken. Er wordt dus geen werkelijk energieverbruik berekend. Dat 
is immers sterk afhankelijk van factoren die niet te voorspellen zijn, zoals het instellen van de 
binnentemperatuur door de gebruikers, het aantal gebruikers en het aantal uren dat het gebouw wordt 
gebruikt. Die verschillen creëren een moeilijke vergelijkingsbasis.  

Statistische gegevens over de verhouding tussen het theoretisch berekende karakteristieke energieverbruik 
en het reële energieverbruik van een relevante set kantoorgebouwen met vergunningsaanvraag na 1 januari 
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2006, zijn niet beschikbaar. Daarom is beslist om de energiekosten toch op basis van het karakteristiek 
jaarlijks energieverbruik te bepalen. Er is gewerkt met de EPB-software versie 1.2.2. 

De eenheidsprijzen voor energie werden opgegeven door het VEA en zijn samengevat in het eindrapport van 
de studie. 

Economische parameters 

In de simulaties is een gebruiksduur van 25 jaar beschouwd. Deze gebruiksduur is gehaald uit het document 
‘Harmonised lifetimes of EEI measures (revision 2008)’ waar bij 'commercial/public sector' 25 jaar vermeld 
wordt bij 'energy efficient architecture'. 25 jaar wordt beschouwd als de normale levensduur waarna een 
kantoorgebouw ingerijpend gerenoveerd zal worden. De levensduur van bepaalde energiebesparende 
maatregelen is kleiner dan de gebruiksduur van het gebouw. Voor die maatregelen worden één of meerdere 
herinvesteringen gedaan. Belangrijk is dat er geen rekening werd gehouden met de restwaarde van de 
investeringen. Aangezien de grote meerderheid van maatregelen een zeer beperkte restwaarde heeft, kan die 
restwaarde als een soort bijkomende reserve worden beschouwd. 

Voor de economische evaluatie is een inflatie van 1,7% aangenomen. Die waarde werd door het Federaal 
Planbureau vastgelegd volgens de verwachtingen voor 2010. 

De disconto- of actualisatievoet is vastgelegd op 6,5%. Die waarde is hoger dan de actualisatievoet in de 
residentiële sector, waar enkel de rentevoet wordt ingerekend. Door te rekenen met een hogere 
actualisatievoet wordt het risico van een professionele investeerder in vastgoed afgedekt. De actualisatievoet 
is gebruikt in de berekening van de dynamische terugverdientijd en de netto huidige waarde. Daardoor 
worden alle toekomstige kosten en baten geactualiseerd naar het ogenblik van investering.  

Economische analyse 

Investeren in energiebesparende maatregelen kost geld. Geld dat vandaag wordt uitgegeven in de hoop om 
het morgen terug te verdienen dankzij besparingen op de gebruikskosten. In de studie worden daarom per 
gebouw en per scenario telkens de statische terugverdientijd, de dynamische terugverdientijd, de netto 
huidige waarde en het het intern rendement geëvalueerd.  

Het is belangrijk te vermelden dat de ‘economische haalbaarheid’ een andere betekenis heeft voor een partij 
die de energiekosten niet hoeft te betalen (bv. een vastgoedinvesteerder, daar de kosten voor de huurders 
zijn) dan voor een partij die de energiekosten wel betaalt (bv. een gebouweigenaar die ook instaat voor de 
energiekosten). De partij die zowel de investering doet als ook instaat voor de lopende kosten (zoals 
energiekosten) is geïnteresseerd in hoeverre de meerinvesteringen rendabel zijn. 

De meerkosten per m² zijn berekend ten opzichte van de bruto-vloeroppervlakte. Dat is de 
nettovloeroppervlakte (totale bruikbare oppervlakte van alle ruimten ~ verhuurbare oppervlakte), vermeerderd 
met de oppervlakte van de muren, de (lift)schachten en vides. De verhouding tussen die bruto- en 
nettovloeroppervlakte varieert voor de doorgerekende gebouwen tussen 6,5% en 16,7%. Dat grote interval is 
te verklaren doordat de diverse kantoorgebouwen verschillend zijn ontworpen en ook divers zijn qua indeling 
(in afzonderlijke bureaus, landschapskantoren of in een combinatie van beide).  

1.1.2. Andere studies betreffende de economische haalbaarheid  

Om een ambitieniveau voor het E-peil van woningen te kunnen bepalen waarbij de meerinvesteringen te 
verantwoorden en terug te verdienen zijn, liet het VEA in 2007-2008 de impact van de huidige technieken bij 
residentiële gebouwen op de energiebesparing en de financiële situatie van de bouwheer onderzoeken. De 
studie werd uitgevoerd door het studiebureau 3E, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en 
de Provinciale Hogeschool Limburg. De werkwijze van de studie werd uitvoerig beschreven in de eerste 
evaluatie van de energieprestatieregelgeving in 2008.  

1.1.3. Overleg met rechtstreeks betrokken organisaties  

Het VEA organiseerde overlegvergaderingen met de architecten- en ingenieursverenigingen, de 
beroepsorganisaties van de aannemers, de beroepsvereniging van de vastgoedsector (vertegenwoordiging 
van zowel projectontwikkelaars, investeerders en verkavelaars) en de VMSW. Het doel van het overleg was 
te informeren naar de ervaringen, de opmerkingen en eventuele suggesties van de professionelen in de 
bouwpraktijk. 
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Aan de organisaties werd gevraagd een eigen evaluatienota op te maken. Het VEA ontving evaluatienota’s 
van:  

- de architectenorganisaties Bond van Vlaamse Architecten (BVA), de Vlaamse 
Architectenorganisatie NAV en de Orde – Vlaamse Raad (= gezamenlijke nota); 

- de architectenvereniging A-B (Architecten-Bouwers);  
- de ingenieursvereniging ORI; 
- de Bouwunie; 
- de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB); 
- de beroepsvereniging van de vastgoedsector BVS-UPSI; 
- de VMSW. 

De suggesties die daar uit voortvloeiden en het verdere overleg, vormen een sterke basis voor de gewenste 
aanpassingen aan de regelgeving en deze evaluatie. 

Er is overleg gepleegd met de VVSG omtrent de mogelijkheid voor het opleggen van strengere EPB-eisen 
door gemeenten. 

1.1.4. Stakeholderoverleg lange termijnpad E-peil  

Het VEA organiseerde op 22 februari 2010 een eerste breed stakeholdersoverleg voor het opstellen van het 
langetermijnpad voor de verstrenging van het E-peil en de isolatie-eisen. Alle betrokken sectoren en 
belanghebbenden werden op het overleg uitgenodigd.  

Vertegenwoordigers van volgende organisaties waren aanwezig op het overleg: ACW, Agion (Agentschap 
Infrastructuur Onderwijs), Agoria, Architecten-Bouwers vzw, BelPV / Belsolar, Bond Beter Leefmilieu, 
Bouwunie, Bond van Vlaamse Architecten (BVA),  BVS-UPSI / Cofinimmo, CeDuBo, Cogen Vlaanderen, 
DUBO Limburg, Federplast, Gezinsbond, Isolatie Raad (CIR), KU Leuven, MinaRaad, NAV-BVA, Neos vzw, 
Orde van Architecten, ORI, Passiefhuis-Platform, Provinciale Hogeschool Limburg, Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Provincie vzw, VITO, KU Leuven, MinaRaad, Nationaal Architecten verbond (NAV), Neos vzw, 
Orde van Architecten, Orde van Raadgevende Ingenieurs (ORI), Passiefhuis-Platform, Provinciale 
Hogeschool Limburg, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie vzw, Syntra, Ugent - Vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw, Verbond van de Glasindustrie (VGI-FIV), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG), Vlaams Elektro Innovatiecentrum (VEI), Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA), Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW), Voka, WTCB.  

Ook ABVV, ACLVB, ACV, Afdeling Facilitair Management (AFM), Artesis Hogeschool, BMP, Boerenbond, 
DAR - transitiearena DuWoBo, IFMA, Kaho Sint-Lieven, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), 
Ubic, Unizo, Verozo, Ventibel, Vinçotte, VUB en het Warmtepompplatform werden uitgenodigd, maar waren 
niet aanwezig.  

1.1.5. Enquêtes bij architecten en bij verslaggevers 

Het marktonderzoeksbureau AIDA Link voerde in opdracht van het VEA en in samenwerking met de 
architectenorganisatie NAV, tussen 7 en 16 september 2009 een telefonisch onderzoek uit bij Vlaamse 
architectenbureaus om te peilen naar de implementatie van de energieprestatieregelgeving. Het telefonische 
tevredenheidsonderzoek werd afgenomen van 400 Vlaamse architectenbureaus (inclusief éénmanspraktijken) 
actief in de woningbouwmarkt. Er werd telkens gevraagd naar de verantwoordelijke voor de toepassing van 
de energieprestatieregelgeving binnen het architectenbureau.  

Onder andere volgende onderwerpen werden bevraagd: kennis op het vlak van de 
energieprestatieregelgeving, uitbesteding en prijszetting EPB-verslaggeving, toepassingsgraad, tevredenheid 
en suggesties rond het EPB-softwarepakket, tijdsbesteding opmaak EPB-aangifte, gebruikte 
informatiebronnen rond de energieprestatieregelgeving, E80 in 2010, VEA-controles en hun mening over 
enkele stellingen rond de energieprestatieregelgeving. 

Het VEA verzond in november 2009 een online-enquête naar 4.233 geregistreerde verslaggevers. 1.568 
verslaggevers namen deel aan het onderzoek. De enquête omvatte naast vragen om de EPB-verslaggever te 
typeren, vragen over de administratieve procedures en handhaving, de EPB-software en de 
energieprestatiedatabank, de communicatie van het VEA naar de verslaggevers en over het VEA.  

Tot slot werden drie open vragen gesteld waarin de verslaggever een top drie van stoorfactoren, sterke 
punten en verwachtingen kon invullen. Ongeveer de helft van de velden voor stoorfactoren, sterktes en 
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verwachtingen werd niet ingevuld. Er is te concluderen dat niet alle verslaggevers stoorfactoren vaststellen, 
sterktes ervaren of verwachtingen hebben.  

De vijf grootste stoorfactoren zijn in volgorde van grootste naar kleinste stoorfactor: 
- de EPB-software: ruim 1/3 van stoorfactoren; 
- de administratieve lasten en procedures: te zwaar, te omslachtig …; 
- het boetesysteem en de handhaving/controles: te hoge boetes voor verslaggevers; 
- de EPB-eisen: eisen te streng, verstrenging gaat te vlug, ventilatie-eisen te streng voor 

verbouwingen; 
- de helpdesk en de werking van het VEA: meer bijstand/begeleiding/telefonisch contact nodig, 

meer opleidingen nodig, te weinig voorbeelden, de beschikbare informatie is nog te weinig 
praktijkgericht, …; 

Volgens de verslaggevers is de grootste sterkte (in +/- 60% van de ingevulde velden) dat ‘de 
energieprestatieregelgeving bestaat’ en dat er daardoor verplichte aandacht voor energiezuinigheid is. De 
verslaggevers staan alvast mee achter het doel van de regelgeving. Ze zijn ook van mening dat de 
bouwpraktijk al sterk is verbeterd, kwalitatiever is geworden en dat de regelgeving sowieso stimulerend werkt. 
Niettegenstaande veel verslaggever het gebrek aan ondersteuning en informatie als een stoorfractor 
opgeven, worden de duidelijke communicatie, de website en de helpdesk van het VEA door anderen toch als 
een sterk punt beschouwd. 

De belangrijkste verwachtingen, in volgorde van voorkomen in de enquête, zijn de volgende: 
- EPB-software: vergroten gebruiksvriendelijkheid, minder complex maken; 
- de kennis verhogen van de professionelen (verslaggevers maar ook architecten, aannemers): 

nog meer communicatie (o.a. over veel gemaakte fouten en FAQ), opleidingen, uitgewerkte 
voorbeelden, verhogen technische kennis, betere structuur website; 

- meer sensibilisering van de bouwheren; 
- meer en correcte productinformatie: een ‘uitgebreide productendatabank’ en productinfo bij 

fabrikanten. 

1.1.6. De energieprestatieregelgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD of Energy Performance of 
Buildings Directive) werd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omgezet door de Ordonnantie over de 
energieprestatie van gebouwen van 2 maart 2007. In verschillende uitvoeringsbesluiten zijn de EPB-eisen, de 
vorm en de inhoud van de documenten, de uitzonderingsmogelijkheden, het energieprestatiecertificaat en de 
erkenning van de EPB-adviseurs vastgelegd. Sinds 2 juli 2008 zijn de EPB-eisen van kracht voor het bouwen 
en renoveren van gebouwen. 

De EPB-eisen, de procedures en de handhaving hangen af van het type van werken en van de bestemming 
van het gebouw. De Ordonnantie onderscheidt drie types van werken: 

- nieuwe gebouwen: alle nieuw opgerichte of herbouwde gebouwen; 

- zware renovaties: 
o gebouwen van meer dan 1.000 m² met stedenbouwkundige vergunning en werken 

die betrekking hebben op meer dan 25% van de warmteverliesoppervlakte; 
o gebouwen van meer dan 1.000 m² met milieuvergunning en met technische 

installaties met een vermogen groter dan 500 kW na vervanging of wijziging; 
- eenvoudige renovatie: alle werken met stedenbouwkundige vergunning die de energieprestatie 

van een bestaand gebouw beïnvloeden en die niet onder de definitie van zware renovaties 
vallen. 

Procedures en handhaving 

Voor nieuwe gebouwen en zware renovaties wordt bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning 
en/of milieuvergunning een EPB-voorstel gevoegd. Dat voorstel beoogt een ontwerpbenadering die rekening 
houdt met de EPB-eisen vanaf het begin van het project en omvat een overzicht van de maatregelen die 
voorzien zijn om te voldoen aan de EPB-eisen. Bij nieuwe gebouwen groter dan 1.000 m² of een zware 
renovatie groter dan 5.000 m², omvat het EPB-voorstel een haalbaarheidsstudie die betrekking heeft op 
alternatieve oplossingen die gebruik maken van passieve koeling en bepaalde hernieuwbare energiebronnen. 
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De EPB-adviseur wordt door de opdrachtgever vóór de uitvoering van de werken aangesteld. Hij kan de 
architect zijn die belast is met de controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Zijn belangrijkste taken 
zijn: 

- het vaststellen en beoordelen van de voorzieningen die worden getroffen om te voldoen aan de 
EPB-eisen; 

- het berekenen van de verschillende EPB-resultaten en het bepalen of de verkregen resultaten 
voldoen aan de vereiste niveaus; 

- het op de hoogte brengen van de opdrachtgever en de architect als in de loop van de werken 
zou blijken dat het project afwijkt van de vereiste niveaus; 

- het berekenen van de verschillende uiteindelijke EPB-resultaten, m.a.w. die van het gebouw 
zoals het is gebouwd of gerenoveerd. 

De EPB-adviseur stelt vóór het begin van de werken een technisch EPB-dossier op. Het omvat de 
beschrijving van de maatregelen en werken die verband houden met het naleven van de EPB-eisen. Het 
wordt ondertekend door de EPB-adviseur en de betrokken aannemers. Het technisch EPB-dossier is 
beschikbaar op de bouwplaats en wordt bijgewerkt naarmate het werk vordert. 

De EPB-adviseur wordt erkend door Leefmilieu Brussel – BIM. 

De opdrachtgever meldt in een kennisgeving het begin van de werkzaamheden aan Leefmilieu Brussel - BIM. 
De kennisgeving omvat verschillende administratieve gegevens en vermeldt dat de verschillende 
energieprestatieberekeningen om te voldoen aan de eisen werden uitgevoerd en beschikbaar zijn. De EPB-
kennisgeving wordt ondertekend door de opdrachtgever, de architect en de EPB-adviseur. 

De EPB-aangifte wordt opgesteld door de EPB-adviseur na de uitvoering van de werkzaamheden, op basis 
van het technisch dossier. Ze beschrijft, voor het gebouw zoals het is gebouwd of gerenoveerd, de 
maatregelen die werden genomen met het oog op de naleving van de EPB-eisen en bepaalt door berekening 
of aan die eisen is voldaan. De EPB-aangifte wordt ondertekend door de opdrachtgever, de architect en de 
EPB-adviseur en wordt verstuurd naar Leefmilieu Brussel – BIM. 

Het EPB-certificaat (alleen voor nieuwe gebouwen) wordt opgesteld door Leefmilieu Brussel - BIM op basis 
van de EPB-aangifte. Het drukt het resultaat uit van de energieprestatie van een gebouw in één of meer 
cijfermatige of alfanumerieke indicatoren. Het heeft tot doel de koper of de potentiële huurder op de hoogte te 
stellen van het energieprestatieniveau van het gebouw. 

Leefmilieu Brussel - BIM legt administratieve boetes op als uit de EPB-aangifte blijkt dat de EPB-eisen niet 
werden nageleefd, en/of als de inspectie aan het licht brengt dat de EPB-aangifte niet overeenkomt met de 
realiteit. Bij niet-naleving van de procedure worden strafrechtelijke sancties getroffen.  

Voor eenvoudige renovaties geldt een vereenvoudigde procedure. Bij elke aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning voor een eenvoudige renovatie wordt een vereenvoudigd EPB-voorstel 
gevoegd. De opdrachtgever bezorgt de overheid die de stedenbouwkundige vergunning aflevert vóór 
aanvang van de werkzaamheden de vereenvoudigde EPB-aangifte. Die bevat verschillende administratieve 
gegevens en beschrijft, voor de geplande werkzaamheden, de maatregelen die worden getroffen met het oog 
op de naleving van de EPB-eisen en bepaalt aan de hand van een berekening dat die minimumvereisten 
werden nageleefd. Ze wordt ondertekend door de opdrachtgever en door de architect. Bij niet-naleving van de 
eisen en niet-naleving van de procedure zijn strafrechtelijke boetes voorzien. 

De EPB-eisen  

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op 
het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen bevat 12 EPB-eisen. De EPB-eisen 
hangen enerzijds af van de aard van de werken en anderzijds van de bestemming van de lokalen. Het besluit 
vermeldt de volgende bestemmingen:  

- wooneenheid (woning of appartement);  
- gemeenschappelijk residentieel, bijvoorbeeld een rusthuis of een internaat;  
- kantoren en diensten;  
- onderwijs;  
- gezondheidszorg;  
- cultuur en ontspanning;  
- restaurants en cafés;  
- handelszaken;  
- sport;  
- gemeenschappelijk deel, bijvoorbeeld een inkomhal en een trap;  
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- andere bestemming, bijvoorbeeld een station.  

Als een gebouw verschillende functies heeft, bijvoorbeeld een handelszaak op de gelijkvloerse verdieping en 
woningen op de hogere verdiepingen, wordt het onderverdeeld in verschillende EPB-eenheden. In dat geval 
gelden voor elke EPB-eenheid een aantal eisen. 

 
Volgende eisen gelden naar gelang de bestemming en de aard van de werken:  

 

Tabel 1: EPB-eisen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

De eisen voor de thermische isolatie van constructie-elementen (Umax /Rmin) die het beschermde volume 
afbakenen, zijn identiek aan de eisen die sinds 1 januari 2010 gelden in het Vlaams Gewest. 

In nieuwe gebouwen en bij zware renovaties gelden daarnaast ook eisen betreffende:  
- de vermogensmodulatie van branders;  
- de isolatie van leidingen en fittingen;  
- de zonering van een gebouw met het oog op verdeling van de verspreiding van warmte, koude 

en lucht;  
- de manuele bedienings- of automatische programmeerinrichting voor verwarmingssystemen;  
- de energiemeting;  
- de installatie voor de aanvoer van verse lucht.  
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1.1.7. De energieprestatieregelgeving in het Waalse Gewest 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen werd in het Waalse Gewest omgezet 
door het decreet van 19 april 2007 dat de Waalse Codex betreffende de Ruimtelijjke Ordening, de 
Stedenbouw en het Patrimonium wijzigde. Het besluit dat de berekeningsmethode, de eisen, de procedures 
en de sancties vastlegt, dateert van 18 april 2008. Sinds 2 september 2008 werd een eerste fase,  het 
verlagen van de eis voor het K-peil, ingevoerd. De tweede fase startte op 1 mei 2010 met de invoering van de 
E-peileis.  

De EPB-eisen en de procedures hangen af van het type van werken en van de bestemming van het gebouw. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier types werken:  

1. nieuwe gebouwen en gelijkgestelde werken: een nieuw opgericht gebouw, een herbouwd 
gebouw, of een gebouw gelijkgesteld aan nieuwbouw: 

o gebouw dat het onderwerp uitmaakt van herbouwwerkzaamheden of uitbreidingen met 
vergunning die eruit bestaan om een nieuwe wooneenheid te creëren of die een 
beschermd volume hebben groter dan 800 m³;  

o bestaand gebouw groter dan 1000 m² waarvan de dragende structuur behouden blijft, 
maar waarvan de installaties en minstens 75% van de gebouwenschil vervangen wordt;  

2. eenvoudige renovatie: alle wijzigingen of werken die niet vallen onder zware renovatie en die de 
energieprestatie van het gebouw beïnvloeden;  

3. zware renovatie: werken aan een gebouw met een oppervlakte groter dan 1000 m² waar er 
belangrijke renovatiewerken worden uitgevoerd. Belangrijke renovatiewerken zijn:  

o ofwel worden er werken uitgevoerd aan minstens 25% van de gebouwenschil; 
o ofwel is de totale kostprijs van de renovatie van de gebouwenschil en de installaties, 

groter dan 25% van de waarde van het gebouw;  
4. functiewijziging: gebouwen of gebouwdelen die door een functiewijziging een nieuwe bestemming 

krijgen waar in tegenstelling tot de situatie ervoor, energie verbruikt wordt ten behoeve van 
mensen. 

Procedures en handhaving 

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning wordt een document ‘EPB-engagement’ gevoegd. In 
dat document verklaren de aangifteplichtige en de EPB-verantwoordelijke op eer dat ze kennis genomen 
hebben van de EPB-eisen die gelden voor het project en van de sancties die van toepassing zijn bij het niet 
naleven van de eisen.  

Ten laatste 15 dagen voor de start van de werken wordt een initiële EPB-aangifte bezorgd aan de gemeente 
en aan de gemachtigde ambtenaar. De initiële EPB-aangifte is een document waarin de maatregelen die 
uitgevoerd moeten worden om de EPB-eisen te halen, beschreven worden. Het bevat ook een schatting van 
de resultaten van de EPB-berekening.  

Na de werken wordt de definitieve EPB-aangifte bezorgd aan de gemeente en aan de gemachtigde 
ambtenaar. In de definitieve EPB-aangifte worden de maatregelen beschreven die uitgevoerd werden om aan 
de EPB-eisen te voldoen en ze bevat tevens het resultaat van de EPB-berekeningen.  

Voor eenvoudige renovaties en voor functiewijzigingen blijft de procedure ongewijzigd ten opzichte van 
vroeger: een formulier wordt in drie exemplaren gevoegd bij de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning.  

De EPB-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor volgende zaken:  
- het ondertekenen van het EPB-engagement; 
- het voorzien en beschrijven van de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de EPB-

eisen te behalen; 
- het opstellen en ondertekenen met de aangifteplichtige van de initiële EPB-aangifte;  
- de uitvoering van de werken die betrekking hebben op EPB-eisen controleren. Als de EPB-

verantwoordelijke tijdens de uitvoering vaststelt dat de uitvoering afwijkt of dat de kans bestaat 
dat de uitvoering zal afwijken van de geldende EPB-eisen, dan moet hij daarvan de 
aangifteplichtige en de architect belast met de controle van de uitvoering van de werken als die 
een andere persoon is, op de hoogte stellen; 

- en het opstellen en ondertekenen met de aangifteplichtige van de definitieve EPB-aangifte. 
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Volgende overtredingen worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete: 
- voor de aangifteplichtige: het niet-indienen van de initiële of de definitieve EPB-aangifte. De 

boete bedraagt 2 euro per gebouwde m³, met een minimum van 250 euro en een maximum 
van 25.000 euro. Het betalen van de boete stelt de aangifteplichtige niet vrij van de verplichting 
om de documenten alsnog in te dienen;  

- voor de EPB-verantwoordelijke: het niet correct opstellen van de definitieve EPB-aangifte. De 
boete bedraagt 2 euro per gebouwde m³, met een minimum van 250 euro en een maximum 
van 25.000 euro; 

- voor de aangifteplichtige, voor de EPB-verantwoordelijke, voor de architect of voor de 
aannemer, elk voor wat hen aanbelangt: het niet behalen van de EPB-eisen. Die boete 
bedraagt minimum 250 en maximum 50.000 euro. 

Algemeen geldt dat wanneer terug een overtreding wordt vastgesteld van eenzelfde partij (architect, epb-
verantwoordelijke…) binnen een periode van 3 jaar, de boetes worden verdubbeld. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat de erkenning van een EPB-verantwoordelijke wordt ingetrokken. Bij een 
eerste vaststelling van slechte kwaliteit van de definitieve EPB-aangifte, kan een verwittiging worden 
verzonden. Als men terug dezelfde problemen vaststelt na de eerste verwittiging, dan kan de minister na een 
hoorzitting beslissen om de erkenning tijdelijk of definitief in te trekken. Als de EPB-verantwoordelijke niet 
meer voldoet aan de voorwaarden (diploma, professionele verantwoordelijkheid o.a. verzekering, …) om zijn 
functie uit te oefenen, dan wordt door de minister gevraagd om zich in regel te stellen of wordt na een 
hoorzitting beslist om de erkenning tijdelijk of definitief in te trekken.  

Volgende eisen gelden in het Waalse Gewest: 

 

Tabel 2: EPB-eisen in Waals Gewest 

Op 1 september 2011 worden de eisen strenger: Espec moet dan lager dan of gelijk zijn aan 130 kWh/m² en 
E80, zowel voor woongebouwen, als voor kantoren en scholen.  

De eisen voor de thermische isolatie van constructie-elementen (Umax /Rmin) die het beschermde volume 
afbakenen, zijn identiek aan de eisen die sinds 1 januari 2010 gelden in het Vlaams Gewest.  
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1.1.8. Adviezen van de SERV en de Minaraad 

In verschillende adviezen (o.a. advies naar aanleiding van het voorontwerp van besluit tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de 
energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen op het vlak van de bouwknopen, Minaraad, 17 
december 2009 - SERV, 18 december 2009) beschreven de SERV en de Minaraad enkele fundamentele 
problemen met de EPB-aanpak in het algemeen. Volgens hen zijn de drie belangrijkste pijnpunten van de 
energieprestatieregelgeving: 

– De te late timing van de EPB-berekeningen. De bestaande procedures garanderen te weinig dat er voor 
de start van de werken wordt berekend of het geplande gebouw aan de EPB-eisen kan/zal voldoen. Dat 
biedt te weinig garanties naar de bouwheer toe en stelt de bouwheer op het einde van het bouwproces 
soms voor een voldongen feit dat niet aan de gestelde EPB-eisen is voldaan. 

– De onduidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de bouwpartners: de bestaande 
verantwoordelijkheden van de diverse bouwpartners zijn niet altijd duidelijk afgebakend en vaak 
vermengd. Dat zorgt volgens de Serv en de Minaraad voor rechtsonzekerheid bij alle bouwpartners: 
bouwheren, architecten, aannemers, installateurs en verslaggevers. Zeker naar aanleiding van de 
koudebruginrekening is een betere afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de diverse 
bouwpartners wenselijk.  

Enkele voorbeelden: 

o De energieprestatieregelgeving legt de verantwoordelijkheden voor het indienen van de 
startverklaring en de EPB-aangifte bij de bouwheer, maar het is de verslaggever die ze indient 
namens de bouwheer. Als de verslaggever dat nalaat of te laat doet (zonder fout van de bouwheer), 
krijgt de bouwheer de boete. Enkel een gerechtelijke procedure biedt daarvoor een oplossing. 

o De energieprestatieregelgeving legt de verantwoordelijkheid voor het halen van de EPB-eisen bij de 
bouwheer. Hij moet de eventuele boete betalen als de EPB-eisen niet gehaald worden. Enkel een 
gerechtelijke procedure biedt een oplossing om de boete en ‘opgelopen schade’ te verhalen op 
andere bouwpartners. Maar in een gerechtelijke procedure is de ‘opgelopen schade door verhoogde 
warmteverliezen’ moeilijk traceerbaar. Ook een slechte uitvoering van een koudebrugdetail is niet de 
fout van een bouwheer, maar wel van de ontwerper en/of uitvoerder. 

o De architect moet er volgens de energieprestatieregelgeving voor zorgen dat het ontwerp voldoet aan 
de EPB-eisen, maar daaraan zijn geen rechtstreekse consequenties verbonden als dat niet het geval 
is. Er zijn geen aanmaningen of boetes voor hem. Hij heeft enkel een waarschuwingsplicht als tijdens 
de uitvoering blijkt dat niet meer aan de EPB-eisen zou voldaan zijn. 

Met het oog op de rechtszekerheid moeten de verantwoordelijkheden van de diverse bouwpartners beter 
worden geregeld, bv. via een aangepaste regelgeving, via standaardcontracten … Daarbij moet er 
aandacht zijn voor de veranderende rol van die partners in het bouwgebeuren in het algemeen.  

– De beperkte manier waarop met de EPB-software ‘gespeeld’ kan worden: in de huidige EPB-software 
ontbreekt een tool die toelaat om het effect van diverse variabelen op het realiseren van de EPB-eisen 
eenvoudig weer te geven. Er moeten telkens arbeidsintensieve berekeningen met de huidige EPB-
software gebeuren als men het effect van bv. een extra centimeter dakisolatie of een opgeloste 
koudebrug wil nagaan. De beloning in termen van aangepast E- en K-peil is dus weinig doorzichtig, wat 
het sensibiliserend effect van de regeling ongetwijfeld beperkt. De raden vragen daarom dat de EPB-
software wordt uitgerust met een dergelijke optimalisatiefunctie. 
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1.2. Stand van zaken 

1.2.1. Statistiek van het E-peil en het K-peil van nieuwe gebouwen  

De energieprestatieregelgeving heeft een duidelijke positieve invloed op het maatschappelijk draagvlak voor 
energiezuiniger bouwen en op de energieprestaties van de gebouwen die sinds 1 januari 2006 een 
vergunning aangevraagd hebben.  

Onderstaande gegevens voor de woongebouwen zijn gebaseerd op de EPB-aangiften ingediend tot en met 
31 december 2009. Voor kantoren, gebouwen met een andere specifieke bestemming en industriegebouwen 
werden de EPB-aangiften ingediend tot en met 6 mei 2010 beschouwd. Naast het feit dat er minder van deze 
types gebouwen worden opgetrokken, is ook de doorlooptijd tussen het aanvragen van de vergunning en het 
indienen van de EPB-aangifte langer. Het aantal ingediende EPB-aangifte tot eind 2009 was te laag om 
statistisch relevante conclusies op te baseren. 

Resultaten E-peil woningen 

Tabel 3 toont het aantal EPB-aangiften tot eind december 2009 ingediend voor woningen en appartementen. 
Op basis van die EPB-aangiften werden onderstaande statistieken getrokken. 

 

 Vergunningsaanvraagdatum 

 2006 2007 2008 2009 Totaal 

Aantal EPB-aangiften wooneenheden 11.621 8.104 2.336 98 22.159 

woningen 7.104 5.921 1.958 51 15.034 

appartementen 4.517 2.183 3.78 47 7.125 

Tabel 3: het aantal EPB-aangiften van woongebouwen tot en met eind december 2009 

Voor de reeds ingediende EPB-aangiften voor nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraagdatum in 
2006 (7.104 EPB-aangiften), ligt het gemiddelde E-peil op E86. Voor de al ingediende EPB-aangiften met 
vergunningsaanvraagdatum in 2007 (5.921 EPB-aangiften) daalt dat gemiddelde naar E82. Voor de 
vergunningsaanvragen van 2008 zijn nog maar een beperkt aantal EPB-aangiften ingediend (1.958), maar het 
is duidelijk dat de trend zich verder zet. Voor die woningen bedraagt het gemiddelde E-peil immers E80. Dat 
terwijl de maximumeis E100 is. Gemiddelde E-peil woningen daalt
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Figuur 1 - Gemiddeld E-peil woningen daalt Figuur 2- Evolutie E-peil in EPB-aangiften van woningen 

 

Figuur 2 toont dat meer en meer woningen worden gebouwd met een E-peil tussen E60 en E80 (van 26% in 
2006 naar 35% in 2008). Logischerwijze staat daartegenover dat het aandeel woningen met een E-peil groter 
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dan E80 duidelijk daalt (van 70% in 2006 tot 56% in 2008). Ook het aandeel lage-energiewoningen (E60 en 
lager) groeit geleidelijk aan van 4% in 2006 naar 9% in 2008.  

Al ruim 4 nieuwbouwwoningen op 10 voldoen dus vóór 2010 al aan de lagere E-peileis E80 die pas vanaf 
2010 voor woongebouwen van kracht is. 
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Figuur 3 E-peil voor woningen met vergunningsaanvraag in 2006 (7.104 EPB-aangiften), in 2007 (5.921 EPB-aangiften en in 2008 (1.958 
EPB-aangiften) 

Bij het bekijken van de cijfers van de gebouwen met een stedenbouwkundige aanvraag in 2006 is het 
belangrijk om rekening te houden met het feit dat 2006 een overgangsjaar was. Naast de plicht om aan 
ventilatie-eisen en U- en R-waarde-eisen te voldoen, was er bij die projecten de keuze tussen ofwel voldoen 
aan het maximale K-peil K45, ofwel aan het maximale E-peil E100. De woningen die een E-peil behaalden 
hoger dan 100 (4,1%) voldeden dus wel aan de gestelde eisen. 
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Resultaten E-peil appartementen 

Voor wooneenheden in appartementsgebouwen is de dalende trend even duidelijk: het E-peil daalt van een 
gemiddelde E89 voor vergunningen aangevraagd in 2006, naar gemiddeld E82 voor vergunningen 
aangevraag in 2007 tot gemiddeld E81 voor vergunningen aangevraagd in 2008. Gemiddelde E-peil appartementen daalt
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Figuur 4 - Gemiddeld E-peil appartementen 

Onderstaande diagrammen tonen in detail hoeveel procent van de gebouwde appartementen een bepaald E-
peil behalen in de EPB-aangiften voor vergunningen aangevraagd in 2006, 2007 en 2008. 
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E-peil appartementen 2008 
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Figuur 5 E-peil voor appartementen met vergunningsaanvraag in 2006 (4.517 EPB-aangiften) ), in 2007 (2.183 EPB-aangiften en in 2008 
(378 EPB-aangiften) 

De positieve trend naar betere energieprestaties van woongebouwen wordt bevestigd door het cijfermateriaal 
van Buildsight/Extra Muros, een marketingbureau voor de bouwsector, dat verzameld werd tijdens 
bouwplaatsbezoeken. De bezochte bouwplaatsen waren geografisch verspreid over gans Vlaanderen. 

De gemiddelde dikte van de buitenmuurisolatie nam in 2009 ten opzichte van 2004 toe met 30,3% tot een 
dikte van gemiddeld 69,67 mm voor minerale wol en met 56,5% tot een dikte van gemiddeld 63,26 mm voor 
de andere isolatiematerialen. Ten opzichte van 2007 bedroeg de toename van de dikte in 2009 respectievelijk 
20,8% en 32,2%. 

In de hellende daken nam de gemiddelde dikte van isolatie in 2009 ten opzichte van 2004 toe met 38,7%. Ten 
opzichte van 2007 nam de dikte met 19,1% toe. In 2009 bedroeg de gemiddelde dikte van de hellende 
dakisolatie 157,99 mm. In 2007 en 2004 was dat respectievelijk 132,72 mm en 113,90 mm. 

In de platte daken nam de gemiddelde dikte van de isolatie in 2009 ten opzichte van 2004 toe met 38,2%. De 
dikte in 2009 ten opzichte van 2007, nam toe met 29,6%. In 2009 werd gemiddeld 105,19 mm isolatie op de 
platte daken geplaatst. In 2007 en 2004 was dat respectievelijk 81,17 mm en 76,14 mm. 

Uit de bezoeken op de bouwplaatsen in Vlaanderen blijkt ook dat de aanwezigheid van 
hoogrendementsbeglazing (met een U-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m²K) standaard is geworden in 
woongebouwen. In 99,6% van de bezochte woongebouwen werd hoogrendementsbeglazing geplaatst. 

 

Resultaten E-peil kantoor- en schoolgebouwen 

Tabel 4 toont het aantal EPB-aangiften ingediend voor kantoren en scholen tot en met  6 mei 2006, per 
aanvraagjaar van de vergunning. Zowel het E-peil als het K-peil dalen over de jaren waarin de vergunning 
werd aangevraagd. Voor kantoren en scholen met een vergunning aangevraagd in 2006, bedraagt het 
gemiddelde E-peil E98. Dat peil daalt naar E90 voor vergunningen aangevraagd in 2008 en naar E85 voor 
vergunningen aangevraagd in 2008. Het K-peil daalt van K38 (2006) over K37 (2007) naar K36 (2008). 

Vergunning 

aangevraagd in  

Gemiddeld 

E-peil 

Gemiddeld K-

peil Aantal EPB-aangiften 

2006 98 38 146 

2007 90 37 145 

2008 85 36 52 

Tabel 4: het gemiddelde E-peil en het gemiddelde K-peil van kantoren en scholen per jaar waarin de vergunning werd aangevraagd 
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Figuur 6: het  E-peil van kantoren en scholen in functie van het vergunningsaanvraagjaar 

In Figuur 6: het  E-peil van kantoren en scholen in functie van het vergunningsaanvraagjaar is duidelijk te zien dat er 
geleidelijk aan meer kantoren en scholen worden gebouwd met een E-peil tussen E76 en E90. Logischerwijze 
staat daartegenover dat het aandeel kantoren en scholen met een E-peil groter dan E90 duidelijk daalt. Ook 
het aandeel lage-energiekantoren en scholen groeit geleidelijk aan.  

Resultaten K-peil andere specifieke bestemmingen 

Gebouwen met een andere specifieke bestemming, zoals handelsgebouwen, sportgebouwen, restaurants … 
moeten voldoen aan een maximaal K-peil K45. Het gemiddelde K-peil van gebouwen met een andere 
specifieke bestemming is stabiel. Voor de EPB-aangiften met vergunningsaanvraag in 2006, bedraagt het 
gemiddelde K-peil K38. Voor de EPB-aangiften met vergunningsaanvraag 2007 bedraagt het gemiddelde 
K37. Voor vergunningen aangevraagd in 2008 waren op 6 mei 2010 nog maar 87 EPB-aangiften ingediend 
(gemiddeld K39).  

Vergunning 

aangevraagd in  

Gemiddeld K-

peil Aantal EPB-aangiften 

2006 38 258 

2007 37 221 

2008 39 87 

Tabel 5: het gemiddelde K-peil van gebouwen met een andere specifieke bestemming per jaar waarin de vergunning werd aangevraagd 
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Figuur 7 Spreiding van het K-peil voor gebouwen met een andere specifieke bestemming in functie van het vergunningsaanvraagjaar 
(566 EPB-aangiften) 

Resultaten K-peil industriegebouwen 

Industriegebouwen hebben de keuze tussen het voldoen aan de eisen op vlak van de thermische isolatie van 
de schildelen (Umax/Rmin) of het voldoen aan de globale K-peileis K55. Van de 350 EPB-aangiften voor 
industriegebouwen ingediend tot en met 6 mei 2010, koos men in 29 gevallen voor het voldoen aan de 
maximale U-waarden en de minimale R-waarde en in 321 gevallen voor het voldoen aan het K-peil.  
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Figuur 8 Spreiding van het K-peil voor industriegebouwen in functie van het aanvraagjaar van de vergunning (315 EPB-aangiften) 

In tegenstelling met de woongebouwen en de kantoren, daalt het gemiddelde K-peil van de 
industriegebouwen niet. Voor de 109 industriegebouwen met vergunningsaanvraag in 2006, ligt het 
gemiddelde K-peil op K41. Voor de vergunningen aangevraagd in 2007 (144 EPB-aangiften) daalt dat naar 
K40. Voor de 62 EPB-aangiften met een vergunningsaanvraag in 2008 stijgt het gemiddelde K-peil naar K43. 
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1.2.2. Gegevens van de energieprestatiedatabank  

Aantal verslaggevers 

Op 9 april 2010 waren er 4.793 verslaggevers geregistreerd. Daarvan hebben er 3.338 minstens 1 
startverklaring ingediend.  

184 verslaggevers dienden meer dan 100 startverklaringen in. Zij zijn goed voor 60% van alle ingediende 
startverklaringen. 155 verslaggevers dienden elk minstens 60 EPB-aangiften in. Samen dienden ze 63% van 
alle EPB-aangiften in. 

Het verzenden van vergunningen door de gemeenten en RO-Vlaanderen 

Artikel 17, §1 van het EPB-decreet bepaalt dat het VEA een energieprestatiedatabank bijhoudt. Iedere 
overheid die bevoegd is om stedenbouwkundige vergunningen te verlenen, bezorgt het VEA maandelijks 
elektronisch een lijst van de vergunde, geschorste en vernietigde werken, wijzigingen of handelingen 
waarvoor EPB-eisen gelden. Die gegevens worden opgenomen in de energieprestatiedatabank. Op 9 april 
2010 stuurden 306 van de 308 gemeenten de vergunningen door.  

Ingediende startverklaringen en EPB-aangiften 

Artikel 10 §1 van het EPB-decreet bepaalt dat voor werken en handelingen aan gebouwen waarvoor met 
toepassing van artikel 4 §1 EPB-eisen gelden, de aangifteplichtige voor de aanvang van de werken en 
handelingen een verslaggever moet aanstellen. De werken mogen pas worden aangevat nadat een 
startverklaring is ingediend door de verslaggever, namens de aangifteplichtige, bij het VEA. 

Uit onderstaande cijfers blijkt dat het aantal ingediende startverklaringen stabiliseert. Het aantal 
startverklaringen ingediend in 2009 ligt iets hoger dan in 2008. 

Jaar  2006 2007 2008 2009 Totaal 

startverklaring 4.064 19.341 23.767 24.542 71.714 

EPB-aangifte  981 8.109 21.647 30.737 

Tabel 6 - aantal ingediende startverklaringen en EPB-aangiften 

Artikel 11, §1 van het EPB-decreet bepaalt dat de verslaggever, namens de aangifteplichtige, uiterlijk zes 
maanden na de ingebruikname van het gebouw waarvoor EPB-eisen gelden, een EPB-aangifte moet 
indienen bij het VEA. Voor de EPB-aangifte van gebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd 
aangevraagd in 2006, is dat uiterlijk twaalf maanden na de ingebruikname van het gebouw.  

In 2006 werd geen enkele EPB-aangifte ingediend. In tegenstelling tot de startverklaringen, stijgt het aantal 
ingediende EPB-aangiften sterk per jaar. 

In 2010 werd volgende aantal startverklaringen en EPB-aangiften ingediend. 

 januari februari maart april mei totaal 

startverklaring 1847 1904 2568 2295 2261 10875 

EPB-aangifte 2109 2138 2647 2143 2463 11527 

Tabel 7: het aantal startverklaringen en EPB-aangiften ingediend in 2010 
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1.2.3. Handhaving door het VEA 

Steekproefsgewijze controles 

Het VEA verricht op regelmatige basis in alle Vlaamse provincies steekproefsgewijze controles. Er zijn twee 
types controles: enerzijds de controle op het (tijdig) indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte, 
anderzijds de waarheidsgetrouwheidscontrole. 

Bij het eerste type controle (statuscontrole) wordt er nagegaan of er voor een gestart project een 
startverklaring werd ingediend. Voor een gestart project zonder startverklaring wordt een aanmaning 
verstuurd. Bij een vaststelling van ingebruikname, wordt een aanmaning verstuurd als de termijn voor het 
indienen van de EPB-aangifte verstreken is.  

In 2009 werd in 89 gemeenten een statuscontrole uitgevoerd. 1.091 bouwplaatsen werden gecontroleerd op 
de start van de werken en op ingebruikname. Bij 456 dossiers waren de werken begonnen zonder een 
startverklaring in te dienen. 

EPB-aangiften moeten binnen een decretaal vastgelegde periode worden ingediend. In 2009 werden er 169 
aanmaningen verzonden voor dossiers waarvan de ingebruikname was vastgesteld en de EPB-aangifte niet 
tijdig werd ingediend. Daarnaast werden 121 herinneringen voor het indienen van de EPB-aangifte verzonden 
voor dossiers die minstens twee jaar geleden werden opgestart.  

Aangezien bij appartementsgebouwen er een startverklaring ingediend wordt per gebouw en een EPB-
aangifte per appartement (gemiddeld 8 appartementen per appartementsgebouw), zou het jaarlijks aantal 
EPB-aangiften een stuk hoger moeten liggen dan het aantal startverklaringen.  

Gemiddeld bedraagt de doorlooptijd tussen het aanvragen van de vergunning en het indienen van de EPB-
aangifte iets meer dan twee jaar. Het VEA heeft momenteel geen zicht op het aantal EPB-aangiften dat 
ontbreekt voor vergunningen aangevraagd in 2006 en 2007. De handhaving op het indienen van de EPB-
aangifte wordt vanaf 2010 versterkt. Het VEA is gestart met het sturen van herinneringsbrieven naar alle 
dossiers die meer dan twee jaar terug gestart werden.  

In kader van de volgende evaluatie zal worden bekeken welke impact deze versterkte handhaving 
heeft gehad op het effectief indienen van de EPB-aangifte en op het relatief aandeel van de EPB-aangiften 
dat niet voldoet aan de EPB-eisen. 

De waarheidsgetrouwheidscontroles beogen een kwaliteitscontrole op het werk van de verslaggevers. De 
focus van die controles ligt in een eerste fase op een controle van de bedrijven die zich specialiseren in EPB-
verslaggeving en de grote bouwfrma’s. De controleurs bezoeken de werf tijdens de uitvoering of het gebouw 
na de ingebruikname. Nadien vergelijkt de controleur zijn vaststellingen met de gegevens opgenomen in de 
EPB-aangifte en de plannen die door de verslaggever aan het VEA ter beschikking zijn gesteld. Als de 
berekeningen op basis van de vaststellingen van de controleur leiden tot een slechter resultaat dan de 
berekening in de EPB-aangifte, wordt aan de verslaggever een administratieve geldboete opgelegd. 
Daarnaast worden ook dossiers gecontroleerd waarvoor de verslaggever aan het VEA meldt verkeerde 
gegevens te hebben ingevuld in de EPB-aangifte.  

In 2009 werden 204 EPB-aangiften nagekeken op fouten van verslaggevers en werden 191 bouwplaatsen 
bezocht door een controleur. Bij 150 bouwplaatsen konden vaststellingen gedaan worden met het oog op een 
vergelijking met de EPB-aangifte. Voor 23 verslaggevers werd niet alleen de ingave van de correcte 
gegevens gecontroleerd, maar werd ook een vergelijking gemaakt tussen de vaststellingen op de bouwplaats 
door een controleur en de EPB-aangifte. In verschillende nieuwsbrieven werden de door de verslaggevers 
veel gemaakte fouten gepubliceerd. De fouten werden daarnaast ook toegelicht op de verslaggeversessie in 
april 2009. De gecontroleerde verslaggevers stonden in voor 35% van de in 2008 ingediende EPB-aangiften. 

Het opleggen van administratieve geldboetes 

Het VEA legt administratieve geldboetes op zoals voorzien in het EPB-decreet. Er zijn drie situaties waarin 
administratieve geldboetes opgelegd worden. Voor het opleggen van de boete wordt de kans geboden om 
schriftelijk of op een hoorzitting tegenargumenten kenbaar te maken. 

Er wordt een administratieve geldboete opgelegd aan de aangifteplichtige als hij de procedures niet volgt. Bij 
het niet-indienen van de startverklaring bedraagt de boete 250 euro. Bij het niet-indienen van de EPB-aangifte 
bedraagt de boete 250 euro vermeerderd met 1 euro per m³ nieuw gecreëerd beschermd volume.  
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Bij 35 dossiers werd er niet gereageerd op de aanmaning voor het indienen van de startverklaring. In 13 
dossiers werd er niet gereageerd op de aanmaning voor het indienen van de EPB-aangifte.  

Een tweede type boete wordt opgelegd aan de aangifteplichtige als het project niet voldoet aan de EPB-
eisen. Het bedrag van de boete is evenredig met de mate waarin de eis wordt overschreden. 

Eind 2009 waren 2.415 unieke EPB-aangiften ingediend die niet voldeden aan de EPB-eisen en waarvan de 
boete meer dan 250 euro bedroeg. Voor die dossiers werd of zal de bouwheer uitgenodigd worden op een 
hoorzitting. Die EPB-aangiften voldoen niet aan een of meerdere van de EPB-eisen: 

- 87% voldoet niet aan de ventilatie-eisen; 
- 27% voldoet niet aan de eis op de thermische isolatie van de constructie-elementen 

(Umax/Rmin); 
- 35 EPB-aangiften van gebouwen met een vergunning aangevraagd na 1 januari 2007 voldoen 

niet aan het E-peil; 
- 69 EPB-aangiften van gebouwen met een vergunning aangevraagd na 1 januari 2007 voldoen 

niet aan het K-peil; 
- 35 EPB-aangiften van gebouwen met een vergunning aangevraagd in 2006 voldoen niet aan 

K-peil of E-peil. 

Voor 471 EPB-aangiften vond in 2009 een hoorzitting plaats. Eind 2009 waren 1.447 EPB-aangiften nog niet 
behandeld.  

Daarnaast worden boetes opgelegd als uit een controle blijkt dat de verslaggever in de EPB-aangifte geen 
waarheidsgetrouwe rapportering van de as-built-situatie weergeeft. 17 verslaggevers werden in 2009 
uitgenodigd op een hoorzitting.  

 

Figuur 9: percentage van EPB-aangiften dat niet aan de EPB-eisen voldoet, per aanvraagjaar van de vergunning en per type overtreding 
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1.2.4. Helpdesk 

Sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving kunnen aan het VEA vragen worden gesteld over de 
concrete toepassing ervan. Om de vraagstellers zo efficiënt en coherent mogelijk te kunnen antwoorden, werd 
sinds begin 2007 systematisch gevraagd om de vraag per e-mail te stellen aan energie@vlaanderen.be of via 
het contactformulier op energiesparen.be. In 2008 werd een helpdesktool in gebruik genomen om het stijgend 
aantal vragen te kunnen beheren. 

Waar in 2007 aan de helpdesk van het VEA ongeveer 3.500 schriftelijke vragen gesteld werden over allerlei 
aspecten van de energieprestatieregelgeving, steeg dat aantal in 2009 tot 7.700 schriftelijke vragen. In de 
opstartperiode van de nieuwe regelgeving werden vaak vrij eenvoudige vragen gesteld, in verband met 
procedures, regelgeving, enz. Vanaf 2009 wordt vastgesteld dat de moeilijkheidsgraad van de vragen 
toeneemt. Het tijdig beantwoorden van die vragen (streefnorm is 90% beantwoorden binnen de 5 werkdagen) 
vraagt dan ook meer en meer personeelsinzet van het VEA. 
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Figuur 10: aantal afgesloten vragen per maand, voor het Vlaams Energieagentschap in totaal en over  de energieprestatieregelgeving. 

mailto:energie@vlaanderen.be
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2. Europees kader  

2.1. De Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (EPBD) 

In Europa nemen de huishoudelijke en de tertiaire sector meer dan 40% van het energieverbruik voor hun 
rekening. Om het potentieel aan energiebesparing door het verbeteren van de energieprestaties van 
gebouwen aan te spreken, werden dwingende en specifieke maatregelen vastgelegd in de Europese richtlijn 
betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD of Energy Performance of Buildings Directive), 
goedgekeurd op 16 december 2002. Die richtlijn wil het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen in 
de Europese Unie stimuleren, rekening houdend met de klimatologische en plaatselijke omstandigheden 
buiten het gebouw, met de eisen voor het binnenklimaat en met de kosteneffectiviteit. 

De richtlijn bevat vijf verplichtingen voor de EU-lidstaten: 

1. De lidstaten moeten beschikken over een methode om de energieprestaties van gebouwen te berekenen 
(art. 3). De energieprestatie van een gebouw moet op een transparante wijze worden uitgedrukt en kan 
eventueel een indicator van de CO2-emissie bevatten. Het algemene kader in de bijlage bij de richtlijn 
vermeldt dat bij de toepassing van de methode voor het berekenen van de energieprestaties van 
gebouwen ten minste de volgende aspecten in aanmerking worden genomen: 

1. Thermische kenmerken van het gebouw (buitenschil, binnenruimten, enz.). Die kenmerken 
kunnen ook de luchtdichtheid omvatten. 

2. Verwarmingsinstallatie en warmwatervoorziening, met inbegrip van de isolatiekenmerken. 
3. Airconditioningsysteem. 
4. Ventilatie. 
5. Ingebouwde lichtinstallatie (vooral buiten de woonsector). 
6. Positie en oriëntatie van de gebouwen, met inbegrip van het buitenklimaat. 
7. Passieve zonnesystemen, zonwering. 
8. Natuurlijke ventilatie. 
9. De kwaliteit van het binnenklimaat, inclusief het kunstmatige binnenklimaat. 

Bij deze berekening wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met de positieve invloed van: 
10. Actieve zonnesystemen en andere verwarmings- en elektriciteitssystemen op basis van 

hernieuwbare energiebronnen. 
11. Elektriciteit geproduceerd door middel van warmtekrachtkoppeling. 
12. Verwarmings- en koelsystemen per blok of wijk. 
13. Natuurlijk licht. 

2. De lidstaten moeten minimumeisen opleggen aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen (art. 4 en 
5). Bij het vastleggen van die minimumeisen kunnen de lidstaten onderscheid maken tussen verschillende 
categorieën van gebouwen. De richtlijn laat het bepalen van de minimumeisen aan de lidstaten over, 
maar vraagt wel om daarbij rekening te houden met het binnenklimaat, bijvoorbeeld door specifiek 
aandacht te besteden aan voldoende ventilatie. 
De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe voor nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte 
van meer dan 1.000 m2 de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve 
energiesystemen te onderzoeken (art. 5). Die alternatieve energiesystemen zijn systemen die kunnen 
bijdragen tot belangrijke energiebesparingen. Voorbeelden zijn warmtekrachtkoppeling (WKK), stads- of 
blokverwarming en warmtepompen. 

3. De lidstaten moeten ook minimumeisen formuleren voor de energieprestaties van grote gebouwen die 
een ingrijpende renovatie ondergaan. Een ingrijpende renovatie van een groot gebouw beschouwt de 
richtlijn als een goede gelegenheid om kosteneffectieve maatregelen te nemen die de energieprestatie 
verbeteren (art. 6). Een 'bestaand groot gebouw' is een bestaand gebouw met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2. De richtlijn geeft twee voorbeelden van ingrijpende renovaties: 

- een renovatie waarbij de totale kosten voor wijzigingen aan de buitenschil of installaties hoger 
zijn dan 25% van de waarde van het gebouw (exclusief de grondwaarde); 

- een renovatie waarbij minstens 25% van de buitenschil wordt vervangen. 

De richtlijn laat de lidstaten de keuze om bij die ingrijpende renovaties eisen voor het totale gebouw of 
eisen voor de afzonderlijke gerenoveerde systemen of constructiedelen te formuleren. 
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4. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe een energieprestatiecertificaat in te voeren dat beschikbaar moet 
zijn bij de bouw, de verkoop of de verhuur van gebouwen. De richtlijn stelt dat de 
energieprestatiecertificatie enkel kan uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of erkende deskundigen 
(art. 7). Aan/in publieke gebouwen – die een voorbeeldfunctie vervullen – moet een 
energieprestatiecertificaat worden uitgehangen op een opvallende, voor het publiek zichtbare, plaats. 

5. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe een regelmatige keuring in te voeren van 
centraleverwarmingsketels met een vermogen van minstens 20 kW die werken op vloeibare of vaste, niet-
hernieuwbare brandstof (art. 8). In het geval van een verwarmingsketel met een vermogen van minstens 
20 kW die ouder is dan 15 jaar, moet de volledige verwarmingsinstallatie een eenmalige keuring 
ondergaan. Die keuring kan aanleiding geven tot een advies over vervanging van de ketel, andere 
aanpassingen aan het verwarmingssysteem of alternatieve oplossingen. 

Ook airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van minstens 12 kW moeten regelmatig 
gekeurd worden (art. 9). De keuring omvat een beoordeling van het rendement van de airconditioning en 
van de verhouding tussen het vermogen van het koelsysteem en de koelbehoefte van het gebouw. De 
gebruikers worden geïnformeerd over mogelijke verbetering of vervanging van het systeem en over 
alternatieve oplossingen. De keuringen kunnen enkel door gekwalificeerde en/of erkende deskundigen 
worden uitgevoerd. 

Tegen 4 januari 2006 moesten de lidstaten de verplichtingen omzetten in een eigen regelgeving. Een lidstaat 
kon voor de invoering van het energieprestatiecertificaat en voor de verplichting tot keuring van ketels en 
koelinstallaties drie jaar uitstel aanvragen, als ze kon aantonen dat ze over te weinig gekwalificeerde en/of 
erkende deskundigen beschikte. Uiterlijk op 4 januari 2009 moesten die beide verplichtingen opgenomen zijn 
in de nationale of regionale regelgevingen van de verschillende lidstaten.  

2.2. Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de 
energieprestatie van gebouwen 

2.2.1. Context en belangrijkste wijzigingen in de revisie van de EPBD  

Op de Lentetop van maart 2007 stelde de Europese Raad naast doelstellingen op vlak van 
broeikasgasreductie en hernieuwbare energie, een energiebesparingsdoelstelling van 20% voorop in 
vergelijking met een business-as-usual situatie in 2020.  

Om de doelstelling van 20% minder energieverbruik in de Unie tegen 2020 te bereiken, is tijdens de Europese 
Raad van maart 2007 gewezen op de behoefte om de energie-efficiëntie in de Unie te doen toenemen. Er is 
aangedrongen op een grondige en snelle tenuitvoerlegging van de prioriteiten uit de mededeling van de 
Commissie "Actieplan voor energie-efficiëntie - het potentieel realiseren". In dat actieplan is het significante 
potentieel voor kostenefficiënte energiebesparingen in de bouwsector geïdentificeerd. 

De Europese Commissie publiceerde in november 2008 een voorstel voor de herziening van de Europese 
richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen. Op 19 mei 2010 werd de definitieve tekst van de nieuwe  
richtlijn (2010/31/EU) goedgekeurd.  

De nieuwe EPBD is op 18 juni 2010 gepubliceerd en moet ten laatste twee jaar na het van kracht worden (20 
dagen na publicatie) worden omgezet in nationale regelgeving.  

De belangrijkste wijzigingen betreffen volgende punten: 
- kostenoptimum van de eisen inzake energieprestaties. De lidstaten zullen, op basis van een 

gemeenschappelijk Europees kader voor een benchmarkingmethode, de kostenoptimale 
niveaus van de energieprestatie-eisen ten opzicht van de totale levenscyclus van de  
gebouwen moeten berekenen. Als blijkt dat de nationale of gewestelijke energieprestatie-eisen 
op significante wijze afwijken van het kostenoptimale niveau, moet de betrokken lidstaat dat 
verschil verantwoorden in een notificatie aan de Europese Commissie; 

- voor elk nieuw gebouw moet, ongeacht zijn grootte, de haalbaarheid van alternatieve systemen 
van energieopwekking onderzocht worden; 

- voor bestaande gebouwen wordt het toepassingsgebied uitgebreid. Er moeten nu 
energieprestatie-eisen vastgelegd worden voor ingrijpende renovaties, ongeacht de grootte 
van het gebouw. Daarnaast moeten energieprestatie-eisen bepaald worden voor kleinere 
renovaties waarbij een deel van de gebouwschil wordt vervangen dat een significante impact 
heeft op de energieprestatie; 
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- de lidstaten moeten systeemeisen vastleggen op het vlak van de globale energieprestatie van 
technische installaties die vervangen worden in bestaande gebouwen; 

- vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutrale gebouwen’ zijn. Op basis van 
de definitie daarvan in de richtlijn kunnen de lidstaten in vrij hoge mate dit begrip invullen. 
Vanaf 2019 mogen de overheden alleen nog nieuwe gebouwen in gebruik nemen die aan dat 
concept van ‘bijna-energieneutrale gebouwen’ voldoen. De lidstaten zullen een actieplan 
moeten opstellen om te zorgen voor een toename van dat type gebouwen; 

- op het energieprestatiecertificaat moeten de technische haalbaarheid en de kosteneffectiviteit 
van de opgenomen maatregelen vermeld worden; 

- het toepassingsgebied van het certificaat voor publieke gebouwen wordt uitgebreid naar alle 
publieke gebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 500 m² die veelvuldig door het publiek 
bezocht worden. Vijf jaar na het van kracht worden van de richtlijn wordt de drempel verlaagd 
tot 250 m²; 

- de energieprestatie-indicator moet worden vermeld in de advertenties voor de verkoop of 
verhuur van gebouwen; 

- bij de keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen moet een verslag worden 
opgesteld dat aanbevelingen bevat en aan de eigenaar of huurder wordt overhandigd;  

- er moet voor de certificaten en inspecties een onafhankelijk controlesysteem worden 
ingevoerd; 

- de lidstaten moeten sancties vastleggen voor inbreuken op de wetgeving waarmee de richtlijn 
wordt omgezet. 

2.2.2. Minimumeisen inzake de energieprestatie van gebouwen 

Bepalingen in verband met het vaststellen van de minimumeisen voor de energieprestatie van 
gebouwen 

Artikel 4 bepaalt niet enkel meer dat de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen 
moeten vastleggen, maar ook dat ze daarbij rekening moeten houden met het bereiken van de 
kostenoptimale niveaus. De kostenoptimale niveaus zullen worden berekend volgens het in artikel 5 bedoelde 
vergelijkend methodologisch kader. 

Daarnaast voegt artikel 4 uitdrukkelijk toe dat om de kostenoptimale niveaus te bereiken, er minimumeisen 
voor de energieprestatie worden vastgesteld voor tot de gebouwschil behorende onderdelen van een gebouw 
die, als zij worden vervangen of vernieuwd, een belangrijk effect op de energieprestatie van de gebouwschil 
hebben. De lidstaten zijn echter niet verplicht minimumeisen vast te stellen die niet kostenefficiënt zijn over de 
geraamde economische levensduur. 

De minimumvereisten voor de energieprestatie van gebouwen moeten regelmatig en tenminste om de vijf jaar 
worden geëvalueerd, en zo nodig aan de technische vooruitgang in de bouwsector worden aangepast. 

In artikel 4 worden een aantal categorieën beschreven waarvoor een lidstaat kan beslissen om geen eisen toe 
te passen. Twee categorieën werden aangepast ten opzichte van de richtlijn 2002/91/EG: 

- gebouwen die officieel beschermd zijn als onderdeel van een daartoe aangewezen omgeving, 
dan wel vanwege hun bijzondere architectonische of historische waarde, kunnen enkel worden 
vrijgesteld voor zover de toepassing van bepaalde minimumeisen inzake energieprestatie hun 
karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen; 

- residentiële gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, bedoeld zijn om 
minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd 
per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse 
energiegebruik zou opleveren. 

Voorstel 

In uitvoering van artikel 4 § 1 van het EPB-decreet, zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 
2005 de EPB-eisen bepaald die gelden voor gebouwen  waarvoor  een  aanvraag  tot  het  verkrijgen  van een 
stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend. 

Artikel 4 van de gereviseerde richtlijn bepaalt dat er voor elke vervanging of vernieuwing van onderdelen van 
de gebouwschil die een belangrijk effect op de energieprestatie van de gebouwschil hebben, minimumeisen 
voor de energieprestatie moeten worden vastgesteld. In Vlaanderen is het niet nodig om voor elke vervanging 
of vernieuwing van onderdelen van een gebouwschil die een belangrijjk effect hebben op de energieprestatie 
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ervan, een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. De renovatie van een dak, of het vervangen van 
vensters (raamprofielen en glas), kan in vele gevallen zonder stedenbouwkundige vergunning.  

Artikel 4 §2 van het EPB-decreet voorziet een rechtsgrond zodat de Vlaamse  Regering  de  EPB-eisen  kan 
vastleggen waaraan  bestaande  gebouwen moeten voldoen als er werken, wijzigingen of handelingen 
worden uitgevoerd die  de  energieprestatie  van  het  gebouw  bepalen  en  waarvoor  geen  aanvraag tot  
stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend.  

Het VEA stelt voor dit artikel aan te passen zodat niet enkel werken waarvoor geen aanvraag tot 
stedenbouwkundige vegunning, maar ook werken waarvoor geen melding moet worden ingediend, onder het 
toepassingsgebied vallen. Dan kan in het besluit van 11 maart 2005 een nieuw artikel toegevoegd worden dat 
de maximale U-waarden en minimale R-waarden vastlegt waaraan moet worden voldaan bij bepaalde werken 
(vervangen/toevoegen daken, vervangen/toevoegen vensters …) waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning of melding vereist is. Daarnaast moet bekeken worden welke procedures vereist zijn voor dit type 
werken. 

Artikel 20 van het besluit van 11 maart 2005 omvat momenteel een volledige vrijstelling voor de verbouwing 
van beschermde monumenten en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, 
stads- of dorpsgezicht. Enkel als een nieuw deel wordt aangebouwd, zijn de EPB-eisen van toepassing op het 
nieuwe deel. Om in overeenstemming te zijn met het nieuwe artikel 4, is het nodig om de vrijstelling voor 
beschermde monumenten en bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads- 
of dorpsgezicht, te beperken tot die eisen waardoor het karakter of uitzicht van het gebouw op 
onaanvaardbare wijze zou veranderen. De ventilatie-eisen of de eisen voor de beglazing, zullen in veel 
gevallen zorgen voor een ingrijpende verandering van het karakter of het uitzicht van het gebouw. Het 
isoleren van de vloeren bij het plaatsen van nieuwe vloeren of het plaatsen van dakisolatie bij renovatie van 
het dak, heeft in de meeste gevallen geen of een zeer geringe wijziging van het karakter of het uitzicht van het 
gebouw tot gevolg. Het VEA stelt voor om de vrijstelling te beperken tot een vrijstelling van de ventilatie-eisen 
en van bepaalde maximale U-waarden en minimale R-waarden. Van de maximale U-waarden en minimale R-
waarden voor daken en vloeren zou enkel kunnen worden afgeweken als wordt aangetoond dat door het 
voldoen aan die eisen, het karakter of het uitzicht van het gebouw op onaanvaardbare wijze zou veranderen.  

Artikel 4 van de revisie voorziet dat niet enkel gebouwen die minder dan vier maand per jaar worden gebruikt, 
kunnen worden vrijgesteld, maar ook gebouwen waarvan het verwachte gebruik minder dan vier maand per 
jaar zal zijn of het verwachte energieverbruik minder dan 25% van een jaarverbruik zal zijn. Aangezien een 
verwacht gebruik of verbruik niet te handhaven valt, stelt het VEA voor om die nieuwe 
vrijstellingsmogelijkheden niet om te zetten in de Vlaamse energieprestatieregelgeving. 
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2.2.3. Het kostenoptimale energieprestatie-eisen niveau  

Definitie van het kostenoptimale niveau 

Het kostenoptimale niveau van de minimumeisen inzake energieprestatie wordt in artikel 2 gedefinieerd als  
het energieprestatieniveau dat gedurende de geraamde economische levensduur de laagste kosten met zich 
meebrengt.  

Berekening van het kostenoptimale niveau  

Artikel 5 bepaalt dat de Commissie uiterlijk op 30 juni 2011 een vergelijkend methodologisch kader zal 
vastleggen voor de berekening van de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestatie 
voor gebouwen en de onderdelen van gebouwen. Het vergelijkend methodologisch kader wordt vastgesteld 
overeenkomstig bijlage III van de richtlijn en maakt een onderscheid tussen nieuwe en bestaande gebouwen 
en tussen verschillende categorieën van gebouwen. 

De lidstaten zullen de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestatie berekenen aan 
de hand van het ter beschikking gestelde vergelijkend methodologisch kader en de resultaten vergelijken van 
die berekening met de geldende minimumeisen inzake energieprestatie. 

De lidstaten moeten regelmatig en tenminste om de vijf jaar aan de Commissie verslag uitbrengen over de 
inputgegevens, de veronderstellingen en de resultaten van de berekeningen. Het eerste verslag wordt uiterlijk 
30 juni 2012 ingediend.  

Als het resultaat van de uitgevoerde vergelijking aantoont dat de geldende minimumeisen beduidend minder 
energie-efficiënt zijn dan de kostenoptimale niveaus, geeft de betrokken lidstaat in het verslag aan de 
Commissie een schriftelijke verantwoording voor dat verschil. Als het verschil niet kan worden verantwoord, 
gaat het verslag vergezeld van een plan waarin de gepaste stappen worden geschetst om het verschil tegen 
de volgende toets aanzienlijk te verminderen. 

De Commissie zal een verslag publiceren over de voortgang van de lidstaten bij het bereiken van de 
kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestatie. 

Bijlage III van de richtlijn  

Bijlage III bevat nadere bepalingen in verband met het vergelijkend methodologisch kader voor het vaststellen 
van kostenoptimale niveaus van energieprestatie-eisen voor gebouwen en de onderdelen van gebouwen. 

In het vergelijkend methodologisch kader kan rekening worden gehouden met gebruikspatronen, externe 
klimaatomstandigheden, investeringskosten, de gebouwcategorie, onderhouds- en bedrijfskosten (inclusief 
energiekosten en besparingen), inkomsten van geproduceerde energie, waar van toepassing, en 
verwijderingskosten, waar van toepassing. Het kader moet worden gestoeld op relevante Europese normen 
die verband houden met de richtlijn. 

De Commissie zal naast het methodologisch kader ook richtsnoeren voor het uitvoeren van het onderzoek en 
informatie over geraamde energieprijsontwikkelingen over de lange termijn verstrekken.  

Om het kostenoptimale niveau te onderzoeken, zullen de lidstaten de volgende stappen moeten volgen: 
- referentiegebouwen definiëren. Tot de referentiegebouwen behoren zowel nieuwe als 

bestaande, al dan niet voor bewoning bestemde, gebouwen; 
- energie-efficiëntiemaatregelen definiëren die voor de referentiegebouwen moeten worden 

beoordeeld.  
- de finale en primaire energiebehoefte van de referentiegebouwen beoordelen, alsook van de 

referentiegebouwen als de vastgestelde energie-efficiëntiemaatregelen zijn toegepast. 
- de kosten (d.w.z. de netto contante waarde) van de op de referentiegebouwen gedurende de 

verwachte levensduur toegepaste energie-efficiëntiemaatregelen berekenen door toepassing 
van de beginselen van het vergelijkend methodologisch kader. 

Door de kosten van de energie-efficiëntiemaatregelen gedurende de verwachte economische levensduur te 
berekenen, beoordelen de lidstaten de kosteneffectiviteit van de verschillende niveaus van de minimumeisen 
inzake energieprestatie. Daardoor kunnen er kostenoptimale niveaus van energieprestatie-eisen worden 
vastgesteld. 
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Voorstel 

Een eerste studie rond het kostenoptimale niveau van de energieprestatie-eisen voor residentiële gebouwen, 
werd uitgevoerd in 2007-2008 (zie 1.1.2 Andere studies betreffende de economische haalbaarheid). In de 
studie werd het economische optimum bepaald voor 6 referentiewoningen en – appartementen, en dat zowel 
voor nieuwbouw als voor renovatie.  

In 2009-2010 werd een tweede studie uitgevoerd naar het kostenoptimale niveau van de energieprestatie-
eisen voor kantoorgebouwen (zie 1.1.1 Studie economische haalbaarheid van het verstrengen van het E-peil 
voor kantoren). In die studie werd niet vertrokken van referentiekantoren maar van reële kantoorgebouwen. 

Een studie overeenkomstig de door de Commissie ter beschikking gestelde richtsnoeren, zal worden 
opgestart in de tweede helft van 2011. Op basis van de studie zal het VEA uiterlijk eind april 2012 een 
voorstel uitwerken voor een verslag aan de Commissie met inbegrip van eventuele voorstellen voor 
aanpassing van de EPB-eisen tot het kostenoptimale niveau. 

2.2.4. Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen 

Verplichte haalbaarheidsstudie voor nieuwe gebouwen  

Artikel 6 bepaalt dat voor de start van werkzaamheden aan een gebouw, de technische, milieugerelateerde 
en economische haalbaarheid van volgende alternatieve systemen met een hoog rendement wordt over-
wogen als zij beschikbaar zijn: 

a. gedecentraliseerde systemen voor energievoorziening gebaseerd op energie uit hernieuwbare 
bronnen; 

b. warmtekrachtkoppeling; 
c. stads- of blokverwarming of -koeling, met name als die geheel of deels is gebaseerd op energie 

uit hernieuwbare bronnen; 
d. warmtepompen. 

Die bepaling is al opgenomen in de richtlijn 2002/91/EG, maar is momenteel beperkt tot grote gebouwen 
(bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m²). Nieuw is dat de drempel wegvalt zodat voor elk gebouw een 
haalbaarheidsstudie moet uitgevoerd worden. Daarnaast zal de analyse van de alternatieve systemen moeten 
worden gestaafd en beschikbaar moeten zijn voor controle. 

De analyse van de alternatieve systemen kan worden verricht voor afzonderlijke gebouwen, voor groepen van 
soortgelijke gebouwen of voor soortgelijke gebouwen in hetzelfde gebied. Wat collectieve verwarmings- of 
koelingssystemen betreft, kan de analyse worden verricht voor alle gebouwen die in hetzelfde gebied met dat 
systeem zijn verbonden. 

Bij gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, moeten de lidstaten stimuleren dat er alternatieve 
systemen met een hoog rendement als bedoeld in artikel 6, lid 1, worden overwogen en in aanmerking 
genomen, voor zover dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is. In het geval van de ingrijpende 
renovaties betreft het echter geen verplichte haalbaarheidsstudie. 

Voorstel 

Het VEA stelt voor om de analyse van alternatieve systemen onderdeel te laten uitmaken van de 
voorafbereking van de energieprestatie opgemaakt bij de startverklaring vanaf 1 januari 2012 (zie 5.1 
Voorafberekening EPB).  

Begin 2010 is in het kader van artikel 13 van de richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG) een studie 
opgestart om het minimum aandeel van hernieuwbare energie in de bouwvoorschriften te bepalen. Eisen op 
dat vlak moeten vanaf 2015 worden opgelegd. De studie zal een analyse bevatten van alternatieve systemen 
voor soortgelijke gebouwen in hetzelfde gebied. Op basis van de studieresultaten en als er een minimum 
aandeel hernieuwbare energie bindend wordt vastgelegd, kan worden bekeken of de verplichting voor de 
individuele analyse van bepaalde systemen voor een bepaald gebouwentype, nog nodig is.  
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2.2.5. Eisen bij werken aan bestaande gebouwen  

Bepalingen in de revisie inzake energieprestatie-eisen voor bestaande gebouwen 

Artikel 7 bepaalt dat de lidstaten de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat als 
bestaande gebouwen een ingrijpende renovatie ondergaan, de energieprestatie van het gebouw of van het 
gerenoveerde deel tot het niveau van de vastgestelde minimumeisen inzake energieprestatie wordt 
opgevoerd, voor zover dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is. De eisen worden toegepast op 
het gerenoveerde gebouw of de gerenoveerde gebouwunit als geheel of op de gerenoveerde onderdelen van 
een gebouw.  

Een ingrijpende renovatie wordt in artikel 2 gedefinieerd als de renovatie van een gebouw waarbij de totale 
kosten van de renovatie met betrekking tot de gebouwschil of de technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, of waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de 
gebouwschil een renovatie ondergaat. De lidstaten kunnen ervoor opteren één van de twee mogelijke 
definities toe te passen. 

Voor renovaties die geen ingrijpende renovatie zijn, moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen om 
ervoor te zorgen dat als een tot de gebouwschil behorend onderdeel van een gebouw dat, na te zijn 
vernieuwd of vervangen, een significant effect op de energieprestatie van de gebouwschil heeft, de 
energieprestatie van dat onderdeel van een gebouw aan minimumeisen inzake energieprestatie voldoet, voor 
zover dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is.  

Eisen aan technische bouwsystemen 

In artikel 8 wordt een nieuwe verplichting, het opleggen van eisen aan technische bouwsystemen, 
geïntroduceerd. Technische bouwsystemen worden in artikel 2 gedefinieerd als de technische uitrusting voor 
verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening, verlichting of een combinatie daarvan, van een 
gebouw of gebouwunit. 

Die systeemeisen moeten worden vastgelegd voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de vervanging 
of de verbetering van bestaande technische bouwsystemen. De eisen worden toegepast voor zover zij 
technisch, economisch en functioneel haalbaar zijn. De lidstaten kunnen die systeemeisen ook op nieuwe 
gebouwen toepassen. 

De systeemeisen hebben betrekking op de totale energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, 
regelen en controleren van: 

a. verwarmingssystemen; 
b. warmwatersystemen; 
c. airconditioningsystemen; 
d. grote ventilatiesystemen; 

of een combinatie van dergelijke systemen. 

Daarnaast moeten de lidstaten de invoering van slimme meetsystemen stimuleren bij nieuwbouw of 
ingrijpende renovatie. Daarnaast kunnen de lidstaten, waar dat passend is, het installeren van actieve 
controlesystemen, zoals energiebesparende systemen voor automatisering, controle en toezicht, 
aanmoedigen. 

Voorstel 

Richtlijn 2002/91/EG verplichtte de lidstaten reeds om eisen vast te leggen voor ingrijpende renovaties van 
grote (> 1.000 m²) gebouwen. In de Vlaamse energieprestatieregelgeving bestaat er momenteel geen 
afzonderlijke categorie voor ingrijpende renovaties. De grens van 1.000 m² is enkel bij een ontmanteling 
weerhouden. Artikel 17 van het besluit van 11 maart 2005 definieert een ontmanteling als een verbouwing van 
een gebouw met een beschermd volume groter dan 3.000 m³ waarvan de dragende structuur van het gebouw 
behouden blijft maar de installaties voor het bekomen van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van 
de gevels worden vervangen. Bij een ontmanteling gelden dezelfde eisen als voor nieuwbouw.  

In andere types verbouwingen die volgens de definitie van de richtlijn moeten worden beschouwd als 
‘ingrijpende renovatie’, werd de grens van 1.000 m² niet weerhouden. Van zodra een voldoende groot (> 800 
m³) deel wordt aangebouwd of wanneer een uitbreiding een wooneenheid bevat, gelden voor het nieuwe deel 
dezelfde EPB-eisen als voor nieuwbouw (BVR 11 maart 2005 art. 15 §2). In alle andere gevallen (kleinere 
uitbreidingen, uitbreidingen zonder wooneenheden en verbouwingen zonder volumewijzigingen) gelden 
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momenteel enkel eisen op vlak van de thermische isolatie van nieuwe of vervangen onderdelen van de 
gebouwschil. Die eisen gelden dus zowel voor renovaties die volgens de richtlijn een ingrijpende renovatie 
zijn, als voor niet ingrijpende renovaties.  

Op het vlak van het vastleggen van eisen voor de componenten van de gebouwschil, is een voorstel 
uitgewerkt in 2.2.2 Minimumeisen inzake de energieprestatie. Het VEA stelt voor om bij de studie naar het 
kostenoptimale eisenniveau, te laten onderzoeken welk eisenniveau optimaal is voor de categorie ingrijpende 
renovaties. 

Daarnaast stelt het VEA voor om in 2011 een studie te laten uitvoeren waarin wordt onderzocht welke 
systeemeisen kunnen worden vastgelegd bij vernieuwing, vervanging of verbeteringswerken van technische 
installaties in bestaande gebouwen. Daarbij dient ook te worden onderzocht welke systeemeisen al in andere 
lidstaten worden toegepast. Bij nieuwe gebouwen zijn systeemvereisten al vervat in de globale 
energieprestatie-eis (E-peil). Het VEA stelt voor om bij nieuwe gebouwen geen extra eisen in te voeren op het 
vlak van technische installaties.  

2.2.6. Actieplan lage energiegebouwen 

Bepalingen in de richtlijn 

Artikel 9 bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen [originele tekst: 
nearly zero-energy buildings] moeten zijn. In het kader van de voortrekkersrol van de publieke sector, geldt 
die verplichting voor nieuwe overheidsgebouwen al vanaf 2019. 

Een bijna-energieneutraal gebouw wordt in artikel 2 gedefinieerd als een gebouw met een zeer hoge 
energieprestatie, zoals vastgesteld volgens bijlage I. De dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid 
energie die nog is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen die ter 
plaatse of dichtbij wordt geproduceerd. 

Van die lange termijn doelstelling kan enkel worden afgeweken in specifieke te rechtvaardigen gevallen 
waarin de kostenbatenanalyse over de economische levensduur van het betrokken gebouw negatief is. De 
lidstaten stellen de Commissie in kennis van de beginselen van de desbetreffende wettelijke regelingen. 

Om te zorgen voor een toename van het aantal bijna-energieneutrale gebouwen vóór 2021, moeten de 
lidstaten nationale plannen opstellen. Die nationale plannen kunnen voor verschillende categorieën 
gebouwen gedifferentieerde streefcijfers bevatten. 

Het actieplan bevat naast maatregelen gericht op nieuwbouw, ook maatregelen, zoals het bepalen van 
streefcijfers, die kaderen in een beleid om de transformatie van gebouwen die worden gerenoveerd tot bijna-
energieneutrale gebouwen te stimuleren. 

De nationale plannen dienen onder meer de volgende elementen te omvatten: 
- de gedetailleerde definitie van bijna-energieneutrale gebouwen, waarin nationale, regionale of 

lokale omstandigheden in aanmerking worden genomen, en met inbegrip van een numerieke 
indicator van het primaire energieverbruik, uitgedrukt in kWh/m² per jaar.  

- de tussentijdse streefcijfers voor het verbeteren van de energieprestatie van nieuwe gebouwen 
tegen 2015. 

- informatie over het beleid en de vastgestelde financiële of andere maatregelen ter bevordering 
van bijna-energieneutrale gebouwen, met inbegrip van nadere gegevens over nationale eisen 
en maatregelen in verband met het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in nieuwe 
gebouwen en in bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan. 

De Commissie zal de nationale plannen beoordelen en nagaan of de door de lidstaten voorgestelde 
maatregelen adequaat zijn. Na haar beoordeling kan de Commissie een aanbeveling doen. De Commissie zal 
uiterlijk op 31 december 2012 en vervolgens om de drie jaar een verslag over de voortgang van de lidstaten 
bij het bevorderen van de toename van het aantal bijna-energieneutrale gebouwen publiceren. Op basis van 
dat verslag werkt zij een actieplan uit en stelt, indien nodig, maatregelen voor om het aantal van dergelijke 
gebouwen te doen toenemen en moedigt aan tot het volgen van beste praktijken in verband met het kosten-
efficiënt transformeren van bestaande gebouwen tot bijna-energieneutrale gebouwen. 
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Voorstel 

Het VEA zal tegen eind 2011 een ontwerp van actieplan voor bijna-energieneutrale gebouwen uitwerken. Het 
VEA organiseerde op 22 februari 2010 een eerste meeting van een breed stakeholdersoverleg voor het 
opstellen van het langetermijnpad voor de verstrenging van het EPB-eisen (zie 1.1.4 Stakeholderoverleg 
lange termijnpad E-peil). In vervolgvergaderingen zal telkens één onderdeel van het actieplan specifiek verder 
worden overlegd. 

In het actieplan zal een voorstel worden uitgewerkt voor de definitie van een bijna-energieneutraal gebouw, 
voor een verstrengingspad tot 2021 en voor maatregelen die de overgang naar die bijna-energieneutrale 
gebouwen moeten bevorderen. Voor de publieke gebouwen zal een versneld pad worden opgesteld. 
Daarnaast zullen voorstellen worden uitgewerkt om het aandeel renovaties tot bijna-energieneutrale 
gebouwen op te drijven. In parallel zal een schaduwpad opgesteld worden met de energieprestatie-niveau’s 
die moeten bereikt worden om in aanmerking te komen voor premies en andere financiële 
ondersteuningsmaatregelen voor voorlopers.  

Het VEA stelt voor de verplichting tot de bouw van bijna-energieneutrale gebouwen in 2021 (2019 voor 
publieke gebouwen), om in het decreet op te nemen.  

2.2.7. Financiële stimulansen en marktbelemmeringen (art. 10) 

Bepalingen in de richtlijn 

Het verschaffen van passende financierings- en andere instrumenten is belangrijk om de energieprestatie van 
gebouwen te verbeteren. Artikel 10 bepaalt dat de lidstaten zich moeten beraden over de instrumenten die, in 
het licht van de nationale omstandigheden, het meest geschikt zijn om het verbeteren van de energieprestatie 
en de overgang naar bijna-energieneutrale gebouwen te stimuleren.  

Uiterlijk 30 juni 2011 moeten de lidstaten een lijst opstellen van bestaande en voorgestelde maatregelen en 
instrumenten, met inbegrip van financiële instrumenten, die niet uit hoofde van die richtlijn zijn vereist en 
welke de doelstellingen van die richtlijn bevorderen. De lijst wordt om de drie jaar bijgewerkt. De lidstaten 
delen die lijsten aan de Commissie mee, bijvoorbeeld door ze op te nemen in de actieplannen voor energie-
efficiëntie ( artikel 14, lid 2, van Richtlijn 2006/32/EG). 

De Commissie zal onderzoeken of de bestaande en voorgestelde maatregelen doeltreffend bijdragen tot de 
uitvoering van die richtlijn. Op grond van dat onderzoek kan de Commissie advies of aanbevelingen geven 
over specifieke nationale regelingen. De revisietekst bepaalt ook dat de Commissie bij voorkeur voor eind 
2011 een analyse zal opstellen over de Europese financiële instrumenten die kunnen worden gebruikt voor de 
verbetering van de energieprestatie van gebouwen.  

De lidstaten moeten bij het verstrekken van stimulansen voor de bouw of de ingrijpende renovatie van 
gebouwen rekening houden met de kostenoptimale niveaus van de energieprestatie. De bepalingen van de 
richtlijn vormen voor de lidstaten echter geen beletsel om stimulansen voor nieuwe gebouwen, renovaties of 
onderdelen ervan boven de kostenoptimale niveaus in te stellen. 

Voorstel 

De lijst met bestaande en voorgestelde maatregelen en instrumenten, met inbegrip van financiële 
instrumenten, die niet in het kader van die richtlijn zijn vereist en welke de doelstellingen van die richtlijn 
bevorderen, zal uiterlijk 30 juni 2011 worden toegevoegd aan het tweede nationale actieplan energie-
efficiëntie. 

Bij nieuwbouw wordt enkel nog financiële steun gegeven voor gebouwen die een energieprestatie behalen die 
een stuk beter is dan wat wettelijk is vereist. Het VEA stelt voor om de steunmaatregelen voor werken aan 
bestaande gebouwen in dezelfde zin aan te passen als de studie voor het kostenoptimale niveau van 
energieprestatie-eisen bij bestaande gebouwen is afgerond (zie 2.2.3).  
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2.2.8. Onafhankelijke deskundigen  

Bepalingen in de richtlijn 

Artikel 17 bepaalt dat de energieprestatiecertificering van gebouwen op onafhankelijke wijze moet worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde en/of erkende deskundigen die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van een 
openbaar orgaan of een particuliere onderneming optreden. De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties. 

De lidstaten stellen informatie over opleiding en accrediteringen beschikbaar voor het publiek. De lidstaten 
zien erop toe dat er regelmatig bijgewerkte lijsten van gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen, 
dan wel regelmatig bijgewerkte lijsten van geaccrediteerde bedrijven die de diensten van dergelijke 
deskundigen aanbieden, voor het publiek beschikbaar worden gesteld. 

Voorstel 

Het energieprestatiecertificaat bij de bouw wordt in Vlaanderen uitgereikt door de verslaggever. De toegang 
tot de functie van verslaggevers is voorbehouden tot personen die beschikken over een bepaald diploma. 
Voor verslaggevers wordt dus gewerkt met een systeem van kwalificatie op basis van diploma. Zowel 
zelfstandigen als werknemers, bestuurders of zaakvoerders van een onderneming kunnen optreden als 
verslaggever.  

Momenteel is er geen garantie dat de verslaggever op onafhankelijke wijze zijn taak uitoefent. Het VEA stelt 
dan ook voor om in het EPB-decreet een bepaling op te nemen zodat de verslaggever die handelt of adviseert 
uit commerciële belangen, geschorst kan worden. Om volledige onafhankelijkheid te garanderen, zou een 
cumul met bepaalde andere taken onmogelijk moeten worden.  

Het VEA stelt momenteel geen lijst ter beschikking van geregistreerde verslaggevers.. Het VEA zal de nodige 
acties ondernemen om een lijst te publiceren. 

2.2.9. Onafhankelijk controlesysteem 

Bepalingen in de richtlijn 

Artikel 18 bepaalt dat voor de energieprestatiecertificaten een onafhankelijk controlesysteem overeenkomstig 
bijlage II moet worden ingesteld. De uitvoering van het onafhankelijke controlesysteem kan worden 
gedelegeerd aan een derde. De energieprestatiecertificaten moeten op verzoek ter beschikking worden 
gesteld van de bevoegde instanties of organen. 

Bijlage II: vereisten aan het onafhankelijke systeem voor de controle van energieprestatiecertificaten  

Bijlage II bepaalt dat jaarlijks een willekeurige selectie van tenminste een statistisch significant percentage 
van alle energieprestatiecertificaten moet worden gecontroleerd. De controle wordt uitgevoerd op grond van 
de volgende opties of op basis van gelijkwaardige maatregelen: 

- controle van de geldigheid van de inputgegevens van het gebouw; 
- controle van de inputgegevens en van de resultaten van het energieprestatiecertificaat, 

inclusief de gedane aanbevelingen; 
- volledige controle van de inputgegevens van het gebouw, van de in het certificaat vermelde 

resultaten inclusief de gedane aanbevelingen, en zo mogelijk, een bezoek aan het gebouw om 
de overeenstemming na te gaan tussen de in het energieprestatiecertificaat vermelde 
specificaties en het gecertificeerde gebouw. 
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Voorstel 

Het energieprestatiecertificaat bij de bouw maakt deel uit van de EPB-aangifte. Overeenkomstig artikel 18 van 
het EPB-decreet werden de ambtenaren van het VEA aangeduid om de nodige controles met betrekking tot 
het naleven van de EPB-eisen uit te  voeren  en  om  overtredingen  van  de  bepalingen  van  het  decreet  
en  haar uitvoeringsbesluiten op te sporen en vast te stellen door een verslag van vaststelling. In artikel 25 
zijn de sancties opgenomen die van toepassing zijn als na controle blijkt dat de EPB-aangifte niet met de 
werkelijkheid overeenstemt. 

Het VEA is in 2008 gestart met de controle van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat bij de 
bouw. Daarbij worden, overeenkomstig bijlage II van de gereviseerde richtlijn, verschillende niveau’s van 
controle toegepast.  

Bijlage II spreekt over een statistisch significant percentage te controleren dossiers. In eerdere 
tekstvoorstellen stond hier 0,5%. Dat cijfer is bij de onderhandeling verdwenen, maar kan wel worden 
gehanteerd als een streefcijfer om de controle als statistisch significant te kunnen bestempelen. In de periode 
2008 en 2009 werden 163 dossiers nagekeken op het vlak van de geldigheid van de inputgegevens. 54 
andere dossiers werden gecontroleerd naar aanleiding van een bezoek ter plaatse. 111 controledossiers 
waren eind 2009 afgehandeld. 96 dossiers waarbij tijdens de controle van de inputgegevens fouten naar 
boven kwamen, waren eind 2009 nog niet afgewerkt. Op een totaal aantal van 30.737 EPB-aangiften, 
vertegenwoordigen het aantal afgewerkte controles 0,36%. Bijkomende inspanningen zullen nodig zijn om 
aan een statistisch relevant aantal controles te komen. Zie ook 6.3.3 Controle op de waarheidsgetrouwe 
rapportering en de hoorzitting voor de verslaggevers. 

2.2.10. Sancties  

Bepalingen in de richtlijn 

Artikel 27 bepaalt dat de lidstaten regels moeten vaststellen inzake de sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens die richtlijn vastgestelde nationale bepalingen. De lidstaten moeten alle nodige 
maatregelen treffen opdat zij worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk twee jaar en zes maand na de inwerkingstreding in kennis van 
die bepalingen en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen daarop. 

Voorstel 

In het EPB-decreet zijn er sancties voorzien bij het niet-naleven van de EPB-eisen en bij het niet-naleven van 
de bepalingen in het decreet. Er zijn geen wijzigingen nodig om aan dat nieuwe artikel in de gereviseerde 
richtlijn te voldoen. 

 

2.3. Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen  

De Europese doelstelling van 20% hernieuwbare energie ten opzichte van het finaal energieverbruik in 2020, 
werd met de nieuwe richtlijn van 23 april 2009 vertaald naar bindende doelstellingen per lidstaat op basis van 
een vast groeipercentage voor alle lidstaten en op basis van het BNP/capita. Intermediaire, indicatieve, 
tweejaarlijkse doelstellingen vanaf 2011 werden eveneens vastgelegd. België kreeg als doelstelling voor 13% 
opgelegd. Het aandeel hernieuwbare energie bedroeg in België in 2005 2,2%. Het aandeel in Vlaanderen 
bedroeg in 2006 1,4%. De richtlijn legt elke lidstaat tegen 2020 ook een minimumaandeel van hernieuwbare 
energie in transport op van 10%.  

2.3.1. Verplicht aandeel hernieuwbare energie in bouwvoorschriften 

De richtlijn bevat ook bepalingen die de lidstaten verplichten minimumniveaus voor het gebruik van 
hernieuwbare energie in nieuwe gebouwen vast te leggen. Het blijkt immers dat regels en verplichtingen 
betreffende minimumeisen voor het gebruik van hernieuwbare energie in nieuwe en gerenoveerde gebouwen 
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op nationaal en regionaal niveau in een aantal lidstaten hebben geleid tot een aanzienlijke toename in het 
gebruik van hernieuwbare energie.  

Artikel 13 bepaalt dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om het aandeel van alle soorten energie uit 
hernieuwbare energiebronnen in de bouwsector te vergroten. De lidstaten leggen in hun bouwvoorschriften en 
-regels of op een andere wijze met hetzelfde effect, tegen uiterlijk 2015 de eis vast dat in nieuwe gebouwen 
en bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd een minimumniveau van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt gehaald.  

Nieuwe en ingrijpend gerenovereerde overheidsgebouwen moeten in het kader van hun voorbeeldfunctie al 
vanaf 2012 een minimumniveau van energie uit hernieuwbare bronnen putten. De lidstaten kunnen onder 
meer toestaan dat aan die verplichting wordt voldaan door de naleving van de normen voor 
nulenergiehuisvesting of door ervoor te zorgen dat de daken van openbare of gemengde private-openbare 
gebouwen door derde partijen kunnen worden gebruikt voor installaties die hernieuwbare energie produceren. 

Bij het vastleggen van de voorschriften moeten energie-efficiënte systemen en apparaten voor het gebruik 
van hernieuwbare energie in gebouwen bevorderd worden o.a. door:  

- energie-, milieukeuren of andere certificaten te gebruiken indien beschikbaar; 
- bevordering van een omzettingsrendement van minstens 85% voor residentiële toepassingen 

met biomassa en van minstens 70% voor industriële toepassingen met biomassa; 
- bevordering van warmtepompen die voldoen aan minimumeisen (zoals Beschikking 

2007/742/EG van de Commissie van 9 november 2007);  
- bevordering van gecertificeerde systemen voor thermische zonne-energie op basis van 

Europese normen. 

2.3.2. Voorstel 

Begin 2010 werd door het VEA een studieopdracht aanbesteed om te onderzoeken welk minimumaandeel 
hernieuwbare energie in de EPB-eisen kan worden opgenomen. De studieresultaten zullen in het najaar van 
2010 beschikbaar komen. Het VEA zal vervolgens in de loop van 2011 een concreet voorstel uitwerken.  

Een decretale basis is nodig om voor nieuwe en grondig gerenovereerde gebouwen tegen 2015 
minimumniveaus voor het gebruik van hernieuwbare energie op te leggen. Het VEA stelt voor om aan artikel 4  
van het EPB-decreet daarvoor een nieuw lid toe te voegen dat de Vlaamse Regering machtigt om die nieuwe 
EPB-eis vast te leggen. Nadat de lopende studie is afgewerkt, kunnen de nodige bepalingen in het EPB-
besluit worden opgenomen. 
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3. Evaluatie van de berekeningsmethode 

3.1. EPB-platform 

De richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen verplicht de lidstaten om 
energieprestatie-eisen op te leggen bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties. De richtlijn voorziet dat de 
lidstaten een berekeningsmethode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen moeten 
vastleggen. In de Belgische context is het vastleggen van de berekeningsmethode een gewestelijke 
bevoegdheid.  

In 2007 werd een overlegplatform ‘EPB-berekeningsmethode’ opgericht tussen het Waalse Gewest (SPW - 
DGO4 - Département de l'Energie et du Bâtiment durable -  
Direction du Bâtiment durable), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BIM) en het Vlaamse Gewest (VEA). De 
tekst die de werking van het overlegplatform vastlegt, werd goedgekeurd op het Energie-Overleg tussen de 
Staat en de Gewesten (ENOVER) van 21 september 2007.  

Het overlegplatform is opgericht om een permanente overlegstructuur te hebben met als doel om in de mate 
van het mogelijke een gemeenschappelijke berekeningsmethode van de energieprestatie van nieuwe 
gebouwen tot stand te brengen. Als basis voor de gemeenschappelijke berekeningsmethodiek zijn de EPW- 
en EPU-methodiek van het Vlaamse Gewest genomen. 

Het doel van het overlegplatform is een overeenkomst te bereiken over:  
- toevoegingen, aanpassingen en verbeteringen aan de bestaande berekeningsmethodiek; 
- het eventueel aanpassen van de bestaande methodiek aan nieuwe Europese of Belgische 

normen;  
- een gemeenschappelijke rekenmethode voor andere specifieke bestemmingen (andere dan 

woongebouwen, kantoren, scholen en industrie). 

Aangezien elk gewest een verschillende wetgevingsagenda heeft, is het niet altijd mogelijk dat de drie 
gewesten op elk moment dezelfde methode hebben. Als blijkt dat er geen overeenkomst kan worden bereikt, 
blijft elk gewest vrij om de aanpassingen of verbeteringen door te voeren die het nodig acht. 

De gewesten worden bijgestaan door wetenschappelijke partners naar hun keuze, waaronder het WTCB. De 
wetenschappelijke partners hebben een adviserende en informerende rol. Het WTCB kreeg van de gewesten 
de specifieke taak toevertrouwd om te waken over de coherentie van de berekeningsmethode. Het WTCB 
waakt daarnaast ook over de integratie van de wijzigingen die door de gewesten werden goedgekeurd. 

Er werd in 2007 en 2008 een inventaris van gewenste wijzigingen en aanvullingen opgesteld. Daaruit werden 
volgende prioriteiten geselecteerd:  

- het uitwerken van een rekenmethode voor andere specifieke bestemmingen (gezondheidszorg, 
horeca, sportgebouwen, handelsgebouwen, bijeenkomstgebouwen, andere);  

- het verfijnen van de methodes voor het berekenen van het primaire energieverbruik voor 
koeling in woongebouwen, kantoorgebouwen en scholen; 

- het verfijnen van de methode voor het inschatten van de oververhitting in woongebouwen;  
- het herzien van de waarden voor het aandeel warmtebehoefte en de waarden van het 

thermische of elektrische rendement bij WKK.  

Voor bovenstaande punten werden sinds 2008 studieopdrachten uitgeschreven.  
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3.2. Overleg met de betrokken sectoren 

Standpunt ORI 

ORI heeft gewezen op verschillende pijnpunten die de studiebureaus in de praktijk ondervinden bij de 
toepassing van de rekenmethodiek. Die pijnpunten betreffen onder andere:  

- de berekening van de oververhitting op gebouw-/appartementniveau;  
- de berekening van de energiebehoefte voor sanitair warm water: verliezen in 

circulatieleidingen, opwekkingsrendement … ; 
- een onvoldoende uitgewerkte berekeningsmethodologie voor koelverbruik (rendement, 

regime); 
- te veralgemeende systeemrendementen en een te beperkte keuzelijst inzake transportmedium 

voor koeling en verwarming;  
- verlichtingsberekeningen: gedetailleerde luxberekening via Dialux/Relux versus de 

geïntegreerde rekenmethodiek m.b.v. flux-codes. 
 

Een verstrenging van de EPB-eisen voor kantoren verder dan E70 kan volgens ORI niet zonder een grondige 
herziening van de rekenmethodiek.  

Een aantal van de bovenstaande aandachtspunten zijn opgenomen in de studie EPIcool. Andere zaken zoals 
het opwekkingsrendement voor sanitair warm water, kunnen momenteel niet worden aangepast omdat een 
genormaliseerde Europese testmethode voor verschillende types van opwekkers van sanitair warm water 
ontbreekt. De resterende aandachtspunten zijn opgenomen in de lijst van te onderzoeken/te reviseren punten 
die gezamenlijk door het EPB-platform wordt bijgehouden voor het opstarten van nieuwe studieprojecten.  

Standpunt VMSW 

Ook de VMSW brengt de berekening van het energieverbruik voor sanitair warm water naar voor als een 
probleempunt in gebouwen met collectieve installaties. 

Standpunt CIV 

Op vraag van de CIV, de Belgische vereniging voor individuele verwarming, gaf het VEA in februari 2009 
tijdens een algemene vergadering een toelichting over het inrekenen van plaatselijke verwarmingssystemen 
zoals houtkachels en gaskachels in de EPB-berekeningsmethode.  

Het lage opwekkingsrendement voor plaatselijke verwarmingstoestellen wordt af en toe ter discussie gesteld. 
Het gaat in de meeste gevallen over hout- en pelletkachels. Sommige bouwheren die plaatselijke verwarming 
voorzien, voelen zich afgestraft omdat zij menen een energiezuinig systeem te installeren, maar dit niet 
gevaloriseerd zien in de energieprestatieberekening. 

In de berekeningsmethode van de energieprestatie van een woongebouw (EPW-methode) wordt het 
opwekkingsrendement overeenkomstig tabel 10 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 
maart 2005 bepaald aan de hand van productgegevens of aan de hand van het type opwekkingstoestel. Voor 
centrale verwarmingstoestellen wordt er gerekend met een seizoensrendement dat volgens een 
genormaliseerde testmethode is bepaald. Voor plaatselijke verwarmingstoestellen bestaat er geen 
genormaliseerde testmethode voor het bepalen van het seizoensrendement en wordt er gewerkt met waarden 
bij ontstentenis. Daarbij is voorzien dat als de fabrikant voor het opwekkingsrendement van een plaatselijk 
verwarmingstoestel een waarde kan voorleggen die werd bepaald volgens door de minister erkende regels, 
die mag worden gebruikt in plaats van de waarde bij ontstentenis.  

Het opwekkingsrendement dat voor centrale verwarmingstoestellen wordt gebruikt, is geen nominaal, 
ogenblikkelijk rendement maar wel een seizoensrendement bepaald bij 30% deellast.  Het rendement dat een 
fabrikant opgeeft voor een plaatselijk opwekkingstoestel, is een nominaal (ogenblikkelijk) rendement uit een 
stationaire labotest. Om van een nominaal rendement naar een seizoensrendement te komen, moeten ook 
opstart- en afkoelverliezen worden meegerekend. Een opstartverlies is bv. de warmte die nodig is om de 
schouw op te warmen: er gaat een deel brandstof verloren voor er warmteafgifte is naar de ruimte. Daarnaast 
zijn er bij heel wat plaatselijke verwarmingssystemen ook verhoogde ventilatieverliezen: de lucht nodig voor 
de verbranding van hout/pellets in de kachel, wordt uit de aangrenzende ruimte onttrokken. Tijdens een groot 
deel van het seizoen is het niet nodig om op vollast te stoken. Daarom wordt een rendement bij 30% deellast 
als referentie genomen.  
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De regels volgens dewelke een fabrikant het seizoensrendement van een plaatselijk verwarmingstoestel kan 
bepalen ter vervanging van de waarden bij ontstentenis, zijn nog niet vastgelegd. In aansluiting op de 
bespreking tijdens de vergadering van februari 2009, stelde het VEA in maart 2009 aan de CIV de vraag om 
vanuit de sector terzake een voorstel uit te werken zodat op een eenvoudige manier betere rendementen voor 
plaatselijke kachels zouden kunnen worden aanvaard. Tot op heden heeft de sector nog geen voorstel 
voorgelegd.  

Standpunt Verozo 

Verozo, de koepel van de zonweringssector, lichtte begin 2010 de resultaten van een studie ‘zonwering in 
EPB-context’ toe. De studie werd uitgevoerd door het laboratorium Bouwfysica van de KUL. Het doel van het 
onderzoek was om na te gaan of het energiebesparend potentieel van zonwering op voldoende wijze wordt 
ingeschat in de berekening van het E-peil van residentiële en niet-residentiële gebouwen. 

Uit het onderzoek kwamen volgende conclusies naar voor:  
- de vereenvoudigde, stationaire rekenmethode is behoorlijk in staat om de impact van 

zonwering op het energieverbruik in te schatten; 
- de waarden bij ontstentenis van de reductiefactor voor zonnewering Fc zijn conservatief;  
- de aannamen voor de gebruiksfactor ac zijn te vereenvoudigd;  
- het éénzonemodel is niet in staat om oververhitting op kamerniveau te onderkennen voor 

residentiële gebouwen. 

De reductiefactor voor een zonnewering in het vlak van het venster wordt gegeven door de verhouding tussen 
de zonnetoetredingsfactor van de combinatie van het transparante deel en de zonnewering en de 
zonnetoetredingsfactor van enkel het transparante deel. De zonnetoetredingsfactor bij normale inval van de 
combinatie transparant deel en zonnewering wordt bepaald volgens NBN EN 13363-1, NBN EN 13363-2 of 
ISO 15099.  

In de studie wordt voorgesteld om de waarden bij ontstentenis voor de reductiefactor voor zonnewering Fc 
meer te differentiëren overeenkomstig ISO13790. Waarden bij ontstentenis zijn in de 
energieprestatieberekening echter altijd aan de negatieve (veilige) kant. Op die manier stimuleert men de 
fabrikanten om productinformatie beschikbaar te stellen en wordt men beloond voor het toepassen van betere 
waarden (wat meer opzoekingswerk vergt). Als de fabrikanten van doeken en zonnewering hun 
productinformatie opgeven, kan in detail de waarde van Fc bepaald worden. Het tweede voorstel in de studie, 
het beschikbaar maken van duidelijke informatie aan de gebruiker door de producenten, is daarom nodig voor 
men kan beslissen om de waarden bij ontstentenis verder te differentiëren. 

Met de gebruiksfactor ac wordt bepaald welk tijdspercentage de zonnewering wordt gebruikt. Bij een vaste 
zonnewering is ac gelijk aan 1. Voor een mobiele zonnewering wordt ac bepaald uit tabel 4 van bijlage I. Er 
zijn verschillende waarden bepaald voor automatische en handbediende systemen en naar gelang het gaat 
om de bepaling van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming of ruimtekoeling, of van het risico op 
oververhitting. In de studie wordt voorgesteld om aC te differentiëren naargelang de oriëntatie en de  periode 
overeenkomstig ISO13790 en om meer keuzevrijheid i.v.m. regeling voor de gebruiker in te bouwen. 

Aan het feit dat het éénzonemodel niet in staat is om oververhitting op kamerniveau te onderkennen voor 
residentiële gebouwen, kan zonder een gedetailleerde simulatie per kamer niet worden verholpen. Een 
dergelijke simulatie is niet mogelijk binnen het kader van de energieprestatieregelgeving. Wel zou er in 
communicatie naar voor kunnen worden gebracht dat het voldoen aan de grenswaarde voor het risico op 
oververhitting, geen garantie is dat er op kamerniveau in de woning geen oververhittingsprobleem kan 
optreden.  

Een revisie van de berekeningsmethode op het vlak van beschaduwing en zonwering maakt deel uit van de 
studie EPIcool. Het VEA stelt voor om de resultaten van EPIcool af te wachten en te vergelijken met de studie 
die Verozo liet opmaken, om dan de nodige acties te ondernemen.  
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Standpunt Warmtepompplatform 

Het Warmtepompplatform liet in 2009 door de KUL een analyse uitvoeren naar de probleempunten voor 
warmtepompen in de energieprestatieregelgeving. Het studierapport bevat een aantal opmerkingen en 
aanbevelingen.  

Enerzijds worden de waarden bij ontstentenis, die gehanteerd worden voor een aantal correctiefactoren, in 
vraag gesteld: 

- fθ die het verschil tussen de ontwerptemperatuur aan condensoruitlaat en deze bij de 
testcondities van de EN 14511 norm in rekening brengt; 

- fθ die het verschil tussen de ontwerptemperatuur aan de condensor aan de afgiftezijde en 
deze bij de testcondities van de EN 14511 norm, zijnde 5°C, in rekening brengt; 

- fpumps, die het energieverbruik van een pomp op het circuit aan verdamperzijde in rekening 
brengt.  

Een lagere defaultwaarde voor fθ en een hogere defaultwaarde voor fθ zou volgens de onderzoekers 
logischer zijn. Dit stemt echter niet overeen met de basisfilosofie van een waarde bij ontstentenis in de E-
peilberekeningsmethode. Een waarde bij ontstentenis mag steeds toegepast worden, zonder verdere 
bewijsvoering. Om die reden zijn in de volledige EPW- en EPU-berekeningsmethode voor de waarden bij 
ontstentenis steeds (redelijk) negatieve getallen gekozen. De reële waarden zijn dan nagenoeg steeds beter. 
Op die manier wordt het bouwteam aangezet om de reële waarden te bewijzen. De extra inspanning wordt 
dan in de methodiek beloond door de bonus die ze krijgen ten opzichte van de waarde bij ontstentenis. 

De waarde bij ontstentenis voor de correctiefactor fpumps is volgens de studie voor verbetering vatbaar. Voor 
water/water warmtepompen zou de defaultwaarde eerder aan de lage kant liggen, voor bodem/water aan de 
hoge kant. De juiste waarde van het bronpompvermogen is sterk afhankelijk van het geïnstalleerd 
verwarmingsvermogen en heeft een grote invloed op zowel de SPF-waarde als op het E-peil. Het lijkt 
aangewezen het geïnstalleerde bronpomp- en warmtepompvermogen van concrete projecten verder te 
onderzoeken. Op basis hiervan kunnen dan de waarden bij ontstentenis voor fpumps in de toekomst herzien 
worden. Hierbij moet er op gelet worden dat de methode ook van toepassing is voor grote gebouwen 
(kantoren, ...) en dat de waarde bij ontstentenis ook hiervoor langs de veilige kant moet zijn. 

De COP van een warmtepomp met als warmtebron lucht (lucht/lucht en lucht/water), wordt momenteel in de 
EPB-berekening bepaald bij de ‘standard rating conditions’ van de EN 14511. Er wordt dus uitgegaan van een 
gemiddelde buitentemperatuur van 7°C. Dit stemt niet overeen met het reële Belgische klimaat. De analyse 
bevat voor beide types warmtepomp een voorstel om de COP op een correctere manier te bepalen.  

In het rapport wordt voorgesteld om realistische COP/SPF-waarden voor warmtepompen die gebruikt worden 
voor sanitair warm water in te voeren in plaats van de vaste tabelwaarden. Dit is echter een algemeen 
probleem voor alle warmtapwatertoestellen: aangezien er geen algemene test- en rekenmethodes 
beschikbaar zijn om alle toestellen (ook, al dan niet condenserende, gasketels, mazoutketels, elektrische 
doorstromers, ...) op een exhaustieve, sluitende manier objectief te behandelen, wordt er gewerkt met 
waarden bij ontstentenis.  Eenmaal er een uniforme methodiek voor alle systemen is, zal deze ook in de 
Belgische regelgeving toegepast kunnen worden. 
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3.3. Het studieproject EPIcool 

Het verfijnen van de methodes voor het berekenen van het primaire energieverbruik voor koeling in 
woongebouwen, kantoorgebouwen en scholen en het verfijnen van de methode voor oververhitting in 
woongebouwen kwam als een van de prioritaire aanpassingen naar boven bij het overleg tussen de 
gewestelijke administraties. 

In het kader van het EPB-platform lanceerde Leefmilieu Brussel/BIM begin 2008 een offertevraag met 
betrekking tot een voorstel tot wijziging van de energieprestatieberekeningsmethode van gebouwen met 
betrekking tot koeling.  

De uitvoering van de studie werd begin 2009 toegewezen aan de KUL. De KUL verzamelde een breed 
consortium van Vlaamse universiteiten (KUL, UGent), Waalse universiteiten (ULG,UMons) en studiebureau’s 
(Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau, Ingenium nv en Physibel) om de studieopdracht uit te voeren. 

De studie bestaat uit vijf werkpakketten:  
- werkpakket 1: basisrandvoorwaarden dynamische simulaties en definitie referentiegebouwen; 
- werkpakket 2: passieve koelsystemen, met analyse van de oververhitting, zonwering en 

beschaduwing, ventilatietechnieken, betonkernactivering, dubbele gevels en atria;  
- werkpakket 3: actieve koeling: opwekkingsrendement koelsystemen, absorptiekoeling, vrije 

koeling, geothermische systemen, latente koelbehoefte en voorkoelen van de ventilatielucht; 
- werkpakket 4: simulaties; 
- Werkpakket 5: voorstel implementatie wijziging energieprestatieberekening. 

De studie werd opgestart in januari 2009 en zou een jaar duren. Ondertussen werd een verlenging van de 
uitvoering aangevraagd. De definitieve eindrapporten van EPIcool zijn te verwachten tegen de zomer van 
2010.  

Uit de studie zullen voorstellen komen om bepaalde aspecten in de EPW- en in de EPU-berekeningsmethode 
aan te passen. Andere aspecten zijn onderzocht, maar kunnen ongewijzigd blijven. 

Op basis van de voorstellen in werkpakket 5, zullen de studieresultaten door de gewestelijke administraties 
worden afgetoetst aan een aantal criteria zoals de handhaafbaarheid en de beschikbaarheid van de vereiste 
invoergegevens bij de berekening.  

Het E-peil is zowel bij woningen als bij kantoren gedefinieerd als een karakteristiek jaarlijks primair 
energieverbruik ten opzichte van een referentieverbruik. Het referentieverbruik werd voor het in voege treden 
van de energieprestatieregelgeving bepaald door de gemiddelde energieprestatie te bepalen van een set van 
gebouwen (200 woongebouwen en 50 kantoren) met een bepaald type maatregelen.  

Als de berekening van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik wijzigt (n.a.v. voorgestelde 
wijzigingen door EPIcool), kan het ook nodig zijn om de referentiewaarde opnieuw te definiëren zodat de E-
peileis even streng blijft als eenzelfde gebouw met beide methodes (huidige methode en methode na 
herziening EPIcool) is doorgerekend.  

Op basis van werkpakket 5 en een herrekening van de referentiewaarden, zal een voorstel tot wijziging van 
de EPW- en EPU-berekeningsmethodes worden geformuleerd. 
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3.4. Handelsgebouwen en andere specifieke bestemmingen,  

Artikel 4 van de EPBD bepaalt dat de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van gebouwen moeten 
vastleggen. Bij het vaststellen van de eisen kunnen de lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen en tussen verschillende categorieën gebouwen. 

De bijlage van de richtlijn stelt een onderverdeling in verschillende categorieën voor: 
- eengezinswoningen van verschillende typen; 
- appartementencomplexen; 
- kantoren; 
- onderwijsgebouwen; 
- ziekenhuizen; 
- hotels en restaurants; 
- sportvoorzieningen; 
- groot- en kleinhandelsgebouwen; 
- andere typen energieverbruikende gebouwen. 

Sinds 1 januari 2006 is er in het Vlaams Gewest een E-peileis voor nieuwe woongebouwen (E100 – vanaf 
1/01/10: E80) en voor nieuwe kantoren en scholen (E100). De berekeningsmethode van het E-peil is 
vastgelegd in de bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005.  

Voor de categorie “andere specifieke bestemmingen” wordt momenteel geen E-peileis opgelegd. Onder de 
andere specifieke bestemmingen vallen o.a. handelsgebouwen, gezondheidszorg (ziekenhuizen, rusthuizen), 
sportgebouwen, musea, bioscoop, hotels en restaurants. 

Aan elke gebouwencategorie uit de lijst van de bijlage van de richtlijn dient een energieprestatie-eis opgelegd 
te worden. Daartoe zal de categorie “andere specifieke bestemmingen” uit het EPB-besluit van 11 maart 2005 
opgesplitst worden in categorieën die een gelijkaardig energieverbruiksprofiel en een gelijkaardige bezetting 
hebben. 

Het Waalse Gewest liet in 2008 een studie uitvoeren rond de algemene aanpak voor andere specifieke 
bestemmingen en een concreet voorstel voor de berekeningsmethode van handelsgebouwen. De studie toont 
aan dat de bestaande EPU-berekeningsmethode kan worden gebruikt als basis voor de berekeningsmethode 
van alle types niet-residentiële gebouwen door bepaalde getalwaarden in te vullen afhankelijk van de 
bestemming. De specifieke waarden die afhangen van de bestemming, moeten nog verder worden bepaald 
Enkel voor handelsgebouwen bevat de studie al een concreet voorstel.  

In 2008 liet het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden) een studie 
uitvoeren om energieprestatie-indicatoren voor rusthuizen en ziekenhuizen op te stellen, ter vervanging van 
de huidige criteria. In de studie werd een ontwerp van methode voor het bepalen van een E-peil voor rust- en 
verzorgingstehuizen voorgesteld. De specifieke indicatoren voor gezondheidszorgfuncties kunnen uit deze 
studie gehaald worden. 

Naast het invullen van specifieke waarden per type bestemming, is het eisenniveau per categorie nog te 
bepalen. Om het ambitieniveau te bepalen, wordt een theoretische benadering best aangevuld met 
praktijkvoorbeelden. Daarnaast moet vastgelegd worden hoe de energieprestatie en het eisenniveau van een 
gebouw waarin meerdere bestemmingen voorkomen, worden bepaald. 

Naast het opstellen van de berekeningsmethode voor alle niet-residentiële gebouwen en het vastleggen van 
het eisenniveau, zullen ook de EPB-software, de startverklaring, de EPB-aangifte, de frontoffice- en de 
backofficetoepassing moeten worden aangepast. 

Het Waalse Gewest zal in het kader van het EPB-platform in 2010 een vervolgopdracht aanbesteden voor de 
uitwerking van de berekeningsmethode voor alle niet-residentiële bestemmingen, gebaseerd op de bestaande 
EPU-methode en voor de vastlegging van de specifieke waarden en eisenniveau’s per bestemming. 
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3.5. Geïntegreerde berekeningsmethode 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de berekeningswijzen van de energieprestaties van gebouwen zullen 
worden gestroomlijnd. 

Momenteel bestaan er in Vlaanderen verschillende berekeningsmethoden voor de energieprestatie van 
gebouwen:  

- EPW: voor nieuwe woongebouwen; 
- EPU: voor nieuwe kantoren en scholen; 
- EPC residentieel: certificatie van bestaande woongebouwen; 
- EAP: energie-advies van bestaande eengezinswoningen. 

De EPW- en EPU-methoden werden ontwikkeld door de Epigoon-werkgroep in het begin van de jaren 2000. 
De EPC-methode werd ontwikkeld in het kader van het opzetten van het certificatiesysteem voor bestaande 
residentiële gebouwen. De methode is gebaseerd op EPW en EAP (energieadviesprocedure) maar werd 
aangepast aan de eigenheid van bestaande gebouwen en aan de doelstellingen voor het EPC (nauwkeurig, 
reproduceerbaar en beperkte kost). 

Voor bestaande niet-residentiële gebouwen en voor nieuwe niet-residentiële gebouwen andere dan kantoren 
en scholen, bestaat momenteel nog geen berekeningsmethode.  

De berekeningsmethode van de energieprestatie van een gebouw is gebaseerd op een reeks Europese 
normen. In het kader van de EPBD-richtlijn gaf de Europese Commissie aan CEN een mandaat om een reeks 
ontbrekende normen te ontwikkelen. Een aantal andere normen werden gereviseerd. Naar aanleiding van dat 
mandaat, werden in 2007 en 2008 een 40-tal nieuwe Europese normen uitgebracht (in totaal meer dan 2000 
blz.). Elke norm behandelt een verschillend deelaspect van de energieprestatie van een gebouw. In bepaalde 
normen zijn zowel gedetailleerde als eenvoudige methoden beschreven. Het is aangewezen dat de nationale 
berekeningsmethoden periodiek de wijzigingen en aanvullingen in de Europese normen overnemen.  

Een tweede mandaat aan CEN voor aanpassing van het set van normen aan de praktijkervaring en de 
wensen van de gebruikers, is gepland. Een nieuwe revisie van de volledige set normen is te verwachten  
tegen 2014-2015. 

De verschillen in de diverse bepalingsmethoden voor bestaande en nieuwe gebouwen maakt het momenteel 
moeilijk om de berekende energieprestaties van bestaande en nieuwe gebouwen met elkaar te vergelijken. 
Ook worden bepaalde aspecten die de energieprestatie van een gebouw bepalen, verschillend bepaald in de 
residentiële en in de niet-residentiële methode.  

De markt (architecten, aannemers, promotoren, energiedeskundigen, …) is sterk vragende partij om het 
aantal verschillende berekeningsmethoden, verschillende eisen en definities te reduceren. 

Door het ontwikkelen van een geïntegreerde methodiek, waarin zowel nieuwe als bestaande en zowel 
residentiële als niet-residentiële gebouwen worden behandeld, zal een vergelijking tussen bestaande en 
nieuwe gebouwen mogelijk worden. Een correcte vergelijking is nodig om een goede werking in de markt van 
het energieprestatiecertificaat te krijgen. Zowel nieuwe als bestaande gebouwen bevinden zich immers in 
dezelfde verhuur- en verkoopmarkt.  

Met een geïntegreerde methodiek zal het mogelijk worden om een aantal zaken te stroomlijnen:  
- slechts één methodiek moet dan nog regelmatig geupdated worden aan nieuwe versies van de 

Europese normen;  
- het aantal berekeningssoftwares kan dalen. Eén softwarepakket zou dan de verschillende 

pakketten (nieuwe gebouwen, bestaande residentiële en bestaande niet-residentiële 
gebouwen) kunnen vervangen. 

Dat project kan op termijn leiden tot een rationeler gebruik van de budgettaire middelen ter ondersteuning van 
de EPB- en EPC-regelgevingen. 

Als eerste land in Europa startte Nederland in 2007 met de ontwikkeling van een geïntegreerde 
rekenmethode. Naast integratie van de verschillende types gebouwen (bestaande, nieuwbouw, residentieel, 
niet-residentieel), werd de methode ook up-to-date gesteld met de Europese normen. Een ontwerpversie 
werd in 2009 gepubliceerd. Naar verwachting zal de norm van geïntegreerde berekeningsmethode NEN 7120 
in de zomer van 2010 definitief zijn.  

Bij het opstellen van zowel de berekening van het E-peil voor nieuwe gebouwen als de methode gebruikt voor 
het bepalen van de energie-indicator van een bestaand residentieel gebouw, werd vertrokken van de 
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Nederlandse methode. Voor het opstarten van een geïntegreerde berekeningsmethode is het daarom 
aangewezen om te starten met een evaluatie van de nieuwe Nederlandse aanpak via een 
beleidsondersteunende studie.  

Na de evaluatie kan de methode worden uitgewerkt. Daarbij zal afstemming worden gezocht met de andere 
gewesten. Volgende planning wordt vooropgesteld:  

- 2010: evaluatie Nederlandse geïntegreerde methode; 
- 2011-2012: uitwerking geïntegreerde berekeningsmethode, in overleg met betrokkenen 

(architecten, aannemers …) en de andere gewesten; 
- 2012-2013: uitwerking regelgevend kader; 
- 2013-2014: voorbereiding implementatie nieuwe regelgeving (softwareontwikkeling, 

opleidingen, communicatie …). 
 

3.6. Kleine wijzigingen door te voeren aan de berekeningsmethode 

3.6.1. Vraaggestuurde ventilatie 

Zowel in de residentiële als de niet-residentiële sector gaat ventilatie altijd gepaard met een bepaald 
energieverbruik voor enerzijds het verwarmen of afkoelen van de ventilatielucht die in het gebouw wordt 
binnengebracht tot een comfortabele binnentemperatuur en anderzijds voor de ventilatoren in mechanische 
ventilatiesystemen.  

Het energieverbruik voor het verwarmen of afkoelen van de ventilatielucht, het bewuste ventilatieverlies, is 
afhankelijk van het gebruikte ventilatiedebiet. Verscheidene maatregelen kunnen die ventilatieverliezen 
verminderen, bijvoorbeeld vraagsturing bij mechanische ventilatie of warmterecuperatie in het geval van een 
mechanische balansventilatie. Warmteverliezen door ongecontroleerde in- en exfiltratie door lekken in de 
bouwschil kunnen eveneens het E-peil in grote mate beïnvloeden. Hoe luchtdichter het gebouw, hoe 
beperkter die warmteverliezen zullen zijn. 

Voor woningen bedraagt het aandeel van het primaire energieverbruik ten gevolge van de bewuste ventilatie 
(bij een ventilatiesysteem C) in het globale E-peil gemiddeld rond de 20%. Bij een sterk geïsoleerd en 
luchtdicht gebouw kan dat aandeel meer dan 50% bedragen.  

Bij het bepalen van het E-peil van een wooneenheid wordt het bewuste ventilatiedebiet voor alle 
ventilatiesystemen A, B, C en D op een forfaitaire en identieke manier berekend. Dat bewuste ventilatiedebiet 
is afhankelijk van het beschermde volume van het gebouw en van de uitvoeringskwaliteit van het 
ventilatiesysteem. 

Bij een gecontroleerd ventilatiesysteem is het van belang dat de verse buitenlucht in de juiste hoeveelheden 
op de juiste plaats in de woning wordt binnengebracht. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
zelfregelende natuurlijke toevoeropeningen (bij systeem A en C) die ervoor zorgen dat er niet te veel wordt 
geventileerd, ook als het hard waait of als er een groot verschil is tussen de binnen- en de buitentemperatuur. 
Bij een mechanisch ventilatiesysteem is het van belang dat de installateur de pulsie- of extractieventielen bij 
de oplevering goed afstelt; niet te veel en niet te weinig. Door lekken in de luchtkanalen komt de lucht niet 
altijd terecht waar gewenst en moet de ventilator meer lucht verplaatsen dan strikt noodzakelijk. Het is dus 
van groot belang dat de luchtkanalen luchtdicht worden uitgevoerd.  

Al die kwaliteitsaspecten worden in het E-peil verrekend met de zogenaamde m-factor. Bij 'ontstentenis' wordt 
ervan uitgegaan dat de installatie niet perfect is uitgevoerd waarbij de m-factor de waarde 1,5 krijgt 
toegewezen. Het referentieventilatiedebiet wordt in de E-peilberekening vermenigvuldigd met die waarde van 
1,5 waardoor het berekende energieverbruik met een factor 1,5 stijgt. Door aan te tonen dat de werkelijke 
systeemkwaliteit 'as built' beter is, kunnen de m-factor (tot 1,0 bij optimale kwaliteit, afhankelijk van het 
systeem) en het E-peil dalen.  

Een recente ontwikkeling waarbij het bewuste ventilatiedebiet op een gecontroleerde manier en met garantie 
voor de binnenluchtkwaliteit verminderd wordt, is vraaggestuurde ventilatie. Omdat de bezetting of vervuiling 
van een ruimte niet altijd gelijk is, moeten de ontwerpdebieten in werkelijkheid niet continu worden 
gerealiseerd. Met een vraaggestuurd ventilatiesysteem wordt het ventilatiedebiet verminderd in functie van de 
werkelijke behoefte. Op die manier kan het energieverbruik voor ventilatie gevoelig worden beperkt.  

In woningen zijn er verschillende regelmogelijkheden, zowel op kamerniveau als op niveau van de volledige 
woning. Er bestaan verschillende sensortypes voor de detectie van de werkelijke behoeften: een CO2-sensor 
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die menselijke CO2-uitstoot detecteert, een vochtsensor die het vocht in de keuken en de badkamer 
detecteert, een aanwezigheidsdetector  … 

In praktijk kan er niet zomaar willekeurig worden teruggeregeld omdat toevoer- en afvoerdebieten van elkaar 
afhangen. Wordt er een toevoer geregeld, dan heeft dat natuurlijk effect op de afvoer, en andersom. De 
afvoerdebieten kunnen niet ongestraft worden teruggeregeld omdat daarmee ook de toevoerlucht wegvalt. 
Wordt het totale debiet gereduceerd omdat er maar 1 persoon aanwezig is, dan zal dat nagenoeg in elke 
ruimte gelijkmatig worden gereduceerd, dus ook net in die kamer waar de persoon zich bevindt. Met een 
centrale regeling is differentiatie naar behoefte niet zomaar realiseerbaar. Ideaal gesproken bestaat een 
regeling uit een decentrale vraagsturing, kamer per kamer, zowel voor toevoer als voor afvoer, en een 
centrale ventilator die zich aanpast aan de som van de individuele behoeften. 

In 2008 werd in het kader van gelijkwaardigheid voor innovatieve producten een eerste ATG-E voor een 
vraaggestuurd ventilatiesysteem aanvaard. Sindsdien werden meerdere aanvragen ingediend. Ondertussen 
beschikken vijf vraaggestuurde ventilatiesystemen over een ATG-E. 

Wijzigingen nodig aan de berekeningsmethode van het E-peil van woongebouwen 

In bijlage I van het EPB-besluit, de bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van 
woongebouwen, wordt de bepaling van het specifiek warmteverlies door ventilatie en in/exfiltratie behandeld 
in hoofdstuk 7.8. In 7.8.4 wordt het bewust ventilatiedebiet van energiesector i berekend als volgt:  

 
isecisecEPWisec,dedic

V.m.)500/Vexp(5.02.0V   (m3/h) 

met: 
msec i een vermenigvuldigingsfactor die functie is van het ventilatiesysteem in energiesector i en de 

kwaliteit van de uitvoering ervan; 
VEPW het totaal volume van het 'EPW-volume', in m³, zie 6; 
Vsec i   het volume van energiesector i, in m3. 

De waarde van de vermenigvuldigingsfactor msec i kan variëren tussen 1.0 en 1.5. De waarde bij ontstentenis 
van msec i is 1.5. Voor het bepalen van gunstigere waarden wordt verwezen naar bijlage B. 

Om de invloed van vraagsturing in rekening te brengen, is het voorstel om de formule als volgt aan te passen:  

  iiireducventEPWidedic VmfVV secsecsec,sec, ...)500/exp(5.02.0  (m3/h) 

met: 
freduc vent, seci een factor die functie is van de sturing van het ventilatiesysteem in energiesector i.  
 
De waarde bij ontstentenis voor fcontr, seci is 1. Gunstigere waarden kunnen in rekening worden gebracht als die 
bepaald zijn overeenkomstig vooraf door de minister vastgelegde regels of volgens het principe van 
gelijkwaardigheid. 

Wijzigingen nodig aan de berekeningsmethode van het E-peil van kantoren en scholen 

In bijlage II van het EPB-besluit, de bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van kantoren 
en scholen, wordt de bepaling van het specifiek warmteverlies door ventilatie en in/exfiltratie behandeld in 
hoofdstuk 5.5. In 5.5.2 wordt het specifieke warmteverlies door in/exfiltratie en bewuste ventilatie van 
energiesector i berekend als volgt:  

- voor verwarming 









 

j

jijheatventiheatprehiheatventiheatexfiltiniheatV VfrfVH ,sec,supply,,sec,,sec,,sec,,/sec,, 34.0   (W/K) 

 

- voor koeling 









 

j

jiplyjcoolventicoolprehiheatventicoolexfiltinicoolV VfrfVH ,sec,sup,,,sec,,sec,sec,,/,sec, 34.0  (W/K) 
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De invloed van vraagsturing zou door een gelijkaardige aanpassing als bij EPU, in rekening gebracht kunnen 
worden.  

3.6.2. Douchewarmtewisselaar 

In 2009 werd door een fabrikant een aanvraag ingediend om een ATG-E te verkrijgen voor het effect van 
warmteterugwinning op een doucheafvoer.  

Met een douchewarmtewisselaar wordt de warmte van het douchewater gebruikt om het sanitair water voor te 
verwarmen voor gebruik aan de koudepoort van de mengkraan van de douche en/of de inlaat van het toestel 
voor warmtapwaterbereiding. In tegenstelling tot het overige warmtapwatergebruik, is er bij het gebruik van 
warm tapwater voor het douchen altijd gelijktijdigheid tussen de aanvoer van koud water en de afvoer van 
warm afvalwater. Die gelijktijdigheid is noodzakelijk voor een eenvoudige wijze van warmteterugwinning die 
betrekkelijk eenvoudig te regelen is.  

De douchewaterwarmtewisselaar bespaart op het energieverbruik voor warm tapwater maar laat ook toe een 
kleiner doorstroomtoestel voor warm tapwater te plaatsen. In woningen met een lage warmtevraag (goed 
geïsoleerd, luchtdicht, efficiënt ventilatiesysteem) bepaalt het vermogen nodig voor warm tapwater het 
vermogen van een toestel dat zowel voor verwarming als voor sanitair warm water gebruikt wordt. Voor 
ruimteverwarming kan een toestel met een kleiner vermogen volstaan. Douchewarmteterugwinning kan dat 
probleem verminderen. 

Er bestaan twee hoofdtypes douchewarmtewisselaars:  
- concentrisch rond de afloop (als de onderliggende verdieping beschikbaar is); 
- warmtewisselaar geïntegreerd in douchebak. 

De technologie is sinds een 5-tal jaar courant verkrijgbaar op de Nederlandse markt en zit in Nederland al 
meer dan twee jaar in de standaard bepalingsmethode (NEN 5128/A1: dec. 2008). Er zijn verschillende 
fabrikanten die het systeem aanbieden. Wegens de beperkte kostprijs zou, vergeleken met andere 
energiebesparingsmaatregelen, de terugbetalingstermijn zeer gunstig zijn: zo'n 5 jaar volgens de 
leveranciers. 

Inschatting van het energiebesparingspotentieel op basis van 200 SENVIVV geometrieën 

Met de huidige EPW-methode vertegenwoordigt warm tapwater gemiddeld 13 à 15 E-peilpunten 
(onafhankelijk dus van het absolute E-peil). Het belang is wat kleiner als een warmtepomp of zonneboiler 
wordt toegepast. 
 
Het besparingspotentieel door douchewarmteterugwinning bedraagt:  

- onder gunstige omstandigheden (testrendement 50%; zowel koud als warm water worden 
voorverwarmd; 1 douche in woning, geen bad): besparing van gemiddeld zo'n 5 E-punten (dus 
ongeveer 1/3e van het totaal energieverbruik voor warmtapwater); 

- onder ongunstige omstandigheden (testrendement 30%; enkel warm water wordt 
voorverwarmd; 1 douche –met recuperator– en 1 bad –inherent zonder recuperator– in 
woning): nog iets meer dan 1 E-punt (gemiddeld). 

Wijzigingen nodig aan de berekeningsmethode van het E-peil van woongebouwen 

In bijlage I van de berekeningsmethodiek wordt de bepaling van de maandelijkse bruto-energiebehoefte voor 
warm tapwater behandeld in hoofdstuk 9.3. 

De maandelijkse bruto-energiebehoefte voor warm tapwater wordt bekomen door de netto-energiebehoefte te 
delen door het bijbehorend maandgemiddeld systeemrendement: 

m,ibath,sys

m,net,ibath,water

gross,ibath,waterm,gross,ibath,water

Q
rQ


   (MJ) 

miksys

mnetikwater

grossikwatermgrossikwater

Q
rQ

,sin,

,,sin,

,sin,,,sin,


   (MJ) 

met: 
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Qwater,bath i,net,m de maandelijkse netto-energiebehoefte voor warm tapwater van douche of bad i, in MJ, 
bepaald volgens 7.3; 

Qwater,sink i,net,m de maandelijkse netto-energiebehoefte voor warm tapwater van keukenaanrecht i , in MJ, 
bepaald volgens 7.3; 

sys,bath i,m het maandgemiddeld systeemrendement voor het warm tapwater van douche of bad i , 
bepaald volgens 9.3.2.2 (-); 

sys,sink i,m het maandgemiddeld systeemrendement voor het warm tapwater van keukenaanrecht i, 
bepaald volgens 9.3.2.2 (-); 

rwater,bath i,gross een reductiefactor voor het effect van de voorverwarming van de koudwatertoevoer naar 
de warmteopwekker(s) voor de bereiding van het warm tapwater voor douche of bad i 
d.m.v. warmteterugwinning uit de afloop, te bepalen volgens vooraf door de minister 
erkende regels (-); 

rwater,sink i,gross een reductiefactor voor het effect van de voorverwarming van de koudwatertoevoer naar 
de warmteopwekker(s) voor de bereiding van het warm tapwater voor keukenaanrecht i 
d.m.v. warmteterugwinning uit de afloop, te bepalen volgens vooraf door de minister 
erkende regels (-). 

 

De reductiefactoren rwater,gross kunnen niet worden toegepast in geval het warm tapwater voor de douche, het 
bad of het aanrecht uit een circulatieleiding wordt gehaald. In dat geval dient beroep te worden gedaan op 
gelijkwaardigheid om een afwijkende prestatie te beoordelen. 

Het opnemen van de regels voor het bepalen van de reductiefactor rwater,bath i,gross in bijlage I van de 
berekeningsmethode, op basis van de Nederlandse berekeningsmethode, werd besproken op het EPB-
platform. Er werd echter geen consensus bereikt over het opnemen van die regels in bijlage I. Het VEA stelt 
daarom voor om de regels gebaseerd op de Nederlandse bepalingsmethode voor het Vlaamse Gewest vast 
te leggen via een ministerieel besluit. 

3.6.3. WKK  

In opdracht van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voerde ICEDD (Institut de conseil et d'etudes en 
developpement durable) in 2007 een onderzoek uit met als doel het wijzigen van de berekeningsmethodiek 
voor warmtekrachtkoppeling (bijlage A bij bijlage II – de bepalingsmethode van het peil van primair 
energieverbruik van kantoor- en schoolgebouwen). 

De volgende punten werden onderzocht: 
- controle van de thermische en elektrische rendementswaarden van de WKK-eenheden (ook 

voor andere technologieën dan de aardgasmotor); 
- controle van de waarden van de fractie van de thermische behoeften die door 

warmtekrachtkoppeling gedekt wordt (met inbegrip van de impact van de toevoeging van een 
aan een WKK-eenheid gekoppeld opslagreservoir); 

- analyse van de formule voor de berekening van de door warmtekrachtkoppeling bespaarde 
hoeveelheid primaire energie (met het in aanmerking nemen van het “substitutie”-effect bij het 
gebruik van hernieuwbare brandstoffen). 

De huidige methode stelt voor de thermische en elektrische rendementen alleen trapsgewijze 
referentiewaarden voor de aardgasmotortechnologie voor. Het ICEDD deed een voorstel voor andere 
referentiewaarden voor zowel aardgasmotoren, als voor motoren die op stookolie, plantaardige olie of biogas 
werken. Voor de andere technologieën (Stirling, ORC, stoomturbine, vergassing, gasturbine, brandstofcel, ...) 
werd nog een andere formule voorgesteld.  

De waarden van de fractie van de thermische behoeften die door WKK gedekt worden en opgenomen zijn in 
bijlage A bij bijlage II, zijn niet aangepast aan verschillende soorten van gebouwen. Het ICEDD voerde ook 
een reeks simulaties uit om tot exactere waarden te komen en dat voor eengezinswoningen, collectieve 
woongebouwen, kantoorgebouwen en scholen. In het voorstel is rekening gehouden met de toevoeging van 
een opslagreservoir dat een onmiskenbare invloed heeft op de fractie van de thermische behoeften die door 
warmtekrachtkoppeling wordt gedekt. 

Tot slot bevat de studie een voorstel voor een aanpassing voor de berekening van de door 
warmtekrachtkoppeling bespaarde hoeveelheid primaire energie (met het in aanmerking nemen van het 
“substitutie”-effect bij het gebruik van hernieuwbare brandstoffen). 
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Op basis van de studie van ICEDD werkte het WTCB aan een gereviseerde tekst voor bijlage A. Het wijzigen 
van bijlage A werd besproken op het EPB-platform. Het BIM zal de nieuwe methodiek laten testen op een 
aantal reële projecten waarin met de huidige methode geen correcte inschatting van de energiebesparing kon 
gemaakt worden. Het VEA stelt voor om de uitkomst van deze evaluatie af te wachten en dan in overleg met 
de andere gewesten de nieuwe methodiek op te nemen in de bijlagen. 

3.6.4. Externe warmtelevering 

In 10.2.3.2 van bijlage I, EPW-methode, is voorzien dat bij externe warmtelevering voor centrale verwarming 
het rendement van de externe warmtelevering mag worden gebruikt om het opwekkingsrendement voor 
ruimteverwarming te bepalen. Er wordt echter niet vastgelegd hoe het rendement van de externe 
warmtelevering wordt berekend. Er kunnen verschillende soorten externe warmtelevering voorkomen. Een 
document hoe men in al deze gevallen het opwekkingsrendement moet bepalen, is in opmaak. Het VEA stelt 
voor om toe te voegen dat de minister in specificaties kan vastleggen hoe het rendement van de externe 
warmtelevering wordt bepaald.  

3.6.5. Testcondities warmtepompen 

In 10.2.3.3 van bijlage I, wordt vastgelegd dat de COPtest van een warmtepomp moet bepaald worden volgens 
NBN EN 14511 onder de testomstandigheden omschreven als ‘standard rating conditions’ in deel 2 van de 
norm’. De standaardtestconditie is een test bij 7°C. De resultaten van warmtepompen met als bron lucht, 
worden daardoor nu te positief ingeschat. Die 7°C is immers niet representatief voor een gemiddelde 
buitenluchttemperatuur in het verwarmingsseizoen in België. Voor warmtepompen die lucht als warmtebron 
hebben, wordt daarom voorgesteld om COPtest te bepalen bij 2°C, of via een weging van verschillende testen 
bij verschillende temperaturen. Dat zou wel een billijkere vergelijking geven tussen de verschillende types 
warmtepompen.  

3.6.6. Rendement van een warmteterugwinapparaat 

In bijlage B van bijlage I wordt vastgelegd dat het rendement van een warmteterugwinapparaat bij 
mechanische ventilatie moet worden gemeten overeenkomstig NBN EN 308. Bij het uitwerken van 
procedures voor het opnemen van het rendement van warmteterugwinapparaten in de productdatabank 
(www.epbd.be) die in opdracht van de drie gewesten ontwikkeld wordt,  is gebleken dat de norm NBN EN 308 
soms te veel mogelijkheden open laat om een eenduidige en gelijke test door elke fabrikant te garanderen. 
Het VEA stelt daarom voor om de verwijzing naar de norm NBN EN 308 te vervangen door specificaties door 
de minister. De minister kan dan de precieze regels vastleggen gebaseerd op de NBN EN 308. 

 

 
 

http://www.epbd.be/
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4. Evaluatie van de EPB-eisen  

De EPB-eisen in Vlaanderen 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 voerde EPB-eisen in voor alle nieuwe gebouwen en 
voor alle bestaande gebouwen die verbouwd of uitgebreid worden met een vergunningsaanvraag na 1 januari 
2006. De eisen zijn van toepassing als het gebouw verwarmd of gekoeld wordt voor mensen die er wonen, 
werken, winkelen, sporten ….  

Er zijn EPB-eisen te onderscheiden op het vlak van de energieprestatie (maximaal E-peil), de thermische 
isolatie (maximaal K-peil en maximale U-waarden of minimale R-waarde van de scheidingsconstructies) en op 
het vlak van het binnenklimaat (ventilatie-eisen en de beperking van het risico op oververhitting in de zomer). 
De thermische isolatie- en energieprestatie-eisen beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste 
installaties. De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan die 
verschillende eisen bevordert het algemene comfort van de gebouwen. 

De E-peileis werd een eerste maal aangescherpt voor nieuwe woongebouwen (ook herbouw, ontmanteling, 
uitbreiding of herbouw met volume van minstens 800 m³ of met minstens 1 wooneenheid van 
woongebouwen) waarvoor vanaf 1 januari 2010 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd. Ook 
de eisen op het vlak van de thermische isolatie van de scheidingsconstructies (Umax/Rmin) werden voor alle 
vergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2010 aangescherpt. 

De aard van het werk (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging …) en de bestemming van het gebouw 
(wonen, kantoor, school, industrie ...) bepalen aan welke van de verschillende EPB-eisen het gebouw moet 
voldoen. De onderstaande tabel geeft een overzicht. 

 

Tabel 8 - overzicht EPB-eisen volgens aard van de werkzaamheden en bestemming (voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
vanaf 1 januari 2010) 
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Tabel 9 - U-/R-waardentabel (voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2010) 
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Koudebruggen hebben een uitgesproken negatieve impact op de energieprestaties van een gebouw. Een 
koudebrug is een zwakke schakel in de gebouwenschil, een plaats waar de isolatiemantel werd onderbroken. 
Ter plaatse van een koudebrug is de muur, het dak of de vloer veel kouder dan op de goed geïsoleerde 
plaatsen. Het warmteverlies kan er sterk oplopen en condensatie en schimmelvorming op de binnenwanden 
worden in de hand gewerkt. Het stimuleren van koudebrugarm bouwen is dan ook een voornaam 
aandachtspunt voor het beleid. 

Het besluit van 11 maart 2005 bevatte voor het inrekenen van koudebruggen in de berekeningsmethodiek 
een uitstel van 2 jaar. Omwille van verschillende redenen was de invoering van de koudebrugregeling vanaf 1 
januari 2008 nog niet mogelijk. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 werd de inrekening 
van koudebruggen in de EPB-berekeningsmethode uitgesteld tot 1 januari 2010. 

De bijlage IV van het besluit van 11 maart 2005 voorziet momenteel o.a. in het gebruik van een cataloog met 
uitvoeringsvoorschriften van bouwdetails met bijhorende toeslagen als de meest praktische manier om 
koudebruggen in te rekenen. Het onderzoek naar de ontwikkeling van een dergelijke cataloog wees uit dat zo 
een cataloog nooit een volledige oplossing kan bieden voor de koudebrugproblematiek. 

Een projectgroep, samengesteld uit wetenschappelijke partners van UGent, KULeuven, Sint-Lucas, WTCB, 
UCL en ULg, heeft daarom in opdracht van de 3 gewesten een methodiek uitgewerkt gebaseerd op 
eenvoudige basisregels voor ‘EPB-aanvaarde bouwknopen’ in de plaats van ontwerpgebonden 
details. Daardoor kunnen bijna alle bouwknopen voor om het even welk gebouw al van in de ontwerpfase 
eenvoudig worden geanalyseerd. Koudebruggen kunnen vermeden worden door het toepassen van 
eenvoudige principes en berekend worden via een beperkte berekening. 

De nieuwe aanpak van de koudebrugproblematiek vraagt een aanpassing van bijlage IV door de bestaande 5 
methodes voor de behandeling van koudebruggen om te vormen naar 3 opties. 

De Vlaamse Regering heeft op 2 april 2010 haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan het besluit tot 
wijziging van bijlage IV van het besluit van 11 maart 2005 (met de rekenmethode van de koudebruggen).  
Momenteel ligt het ontwerpbesluit ter advies voor bij de Raad van State. Er wordt verwacht dat de 
rekenmethode pas rond de zomer van 2010 definitief wordt goedgekeurd. 

Daarna zal de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid het tijdstip van de verplichting tot het 
inrekenen van bouwknopen in de rekenmethode vastleggen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de 
tijd die nodig is om de gewijzigde aanpak in de EPB-software te implementeren. Een vermoedelijke 
invoeringsdatum van 1 januari 2011 wordt naar voor geschoven. 

Als er wordt gewerkt volgens de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen, zal de toeslag voor de invloed 
van de bouwknopen op het K-peil en het E-peil schommelen tussen de 3 en 5 punten. Als men opteert voor 
de forfaitaire methode, bedraagt de toeslag 10 K-punten. 
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4.1. E-peil kantoren en scholen  

Eis - toepassingsgebied 

Voor nieuwe kantoor- en schoolgebouwen geldt per eenheid van bestemming een maximaal E-peil E100. 
Maximum E100 geldt ook bij de herbouw of de ontmanteling van kantoor- en schoolgebouwen en voor het 
nieuw gebouwde deel bij een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van kantoor- en schoolgebouwen met 
een beschermd volume groter dan 800 m³. 

Eerste evaluatie E-peil kantoren/scholen in 2008 

Bij de vorige evaluatie werd beslist om de E-peil-eis voor kantoren en scholen te behouden op E100 omwille 
van de volgende redenen:  

- de wetenschappelijke en statistische basis was te beperkt. Eind maart 2008 waren nog maar 
30 EPB-aangiften voor kantoren en scholen ingediend, voornamelijk voor containergebouwen; 

- de vergelijkende studie van de EPB-eisen tussen Vlaanderen, Nederland, Duitsland en 
Frankrijk toonde aan dat de Vlaamse E-peileis voor het onderzochte kantoorgebouw veel 
dichter bij de eisen in de buurlanden lag, dan dat bij de woongebouwen het geval was; 

- de studie in het kader van het opstellen van een handleiding kantoren en scholen voor lokale 
besturen, toonde aan dat er voor de kantoor- en schoolgebouwen minder marge was om te 
verstrengen tot aan het economisch optimum; 

- de architecten- en ingenieursverenigingen stelden in hun EPB-evaluatienota’s dat E100 al vrij 
streng was voor kantoren en scholen. Ze vroegen om pas te verstrengen na het verrichten van 
meer studiewerk en op een ruimere basis statistische gegevens; 

- het inrekenen van de koudebruggen zou automatisch zorgen voor een verstrenging van het E-
peil. 

4.1.1. Studieproject Grontmij 

In de studie van Grontmij werd de haalbaarheid voor het verstrengen van de EPB-eisen voor kantoren en 
scholen grondiger onderzocht. Voor een toelichting van dat studieproject wordt verwezen naar 1.1.1. 

Uit de studie blijkt dat er voldoende potentieel aanwezig is om op een economisch rendabele manier het E-
peil te verlagen. Voor alle onderzochte gevalstudies kan het E-peil op een economisch rendabele manier 
gereduceerd worden met meer dan 15 punten.  

Meerinvesteringen 

Voor elk van de 15 kantoorgebouwen werd de economische haalbaarheid van een reeks maatregelen en van 
een aantal combinaties van maatregelen onderzocht. Figuur 11 geeft de meerkosten weer per vierkante 
meter brutovloeroppervlakte in functie van het E-peil voor alle rendabele scenario’s (afzonderlijke 
maatregelen of combinaties van maatregelen) van de onderzochte 15 kantoorgebouwen. Per gebouw staat 
elk rendabel scenario afgebeeld met het bereikte E-peil en de meerkosten verbonden aan het scenario. Het 
referentie E-peil van elk gebouw (m.a.w. het niveau dat als basis wordt gebruikt) kan op de x-as in de grafiek 
worden afgelezen. Zo bedraagt het referentie E-peil van het gebouw AMCA E82.  
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Figuur 11: meerkosten per bruto vloeroppervlakte i.f.v. het E peil 

De onderzochte scenario’s leiden tot een maximale meerkost van 42 €/m². De figuur geeft weer dat 
maatregelen die leiden tot E-peilen lager dan E70 hogere meerkosten (tot 42 €/m²) met zich meebrengen, 
terwijl maatregelen die leiden tot een E-peil hoger dan E70 meestal een beperktere meerkost hebben (tot 15 
€/m² met een beperkt aantal uitzonderingen). 

De gemiddelde meerkost per E-peilpunt per vierkante meter brutovloeroppervlakte komt voor de rendabele 
scenario’s op onderstaande waarden neer: 

- Daling van het E-peil tot 5 punten:   1,11 €/E/m² 
- Daling van het E-peil tussen 5 en 10 punten:  0,71 €/E/m² 
- Daling van het E-peil tussen 10 en 15 punten:  1,15 €/E/m² 
- Daling van het E-peil met meer dan 15 punten:  1,05 €/E/m² 

Rendabiliteit van de meerinvesteringen 

De partij die zowel de investering doet als instaat voor de lopende kosten (zoals energiekosten), is niet alleen 
in de meerinvesteringen geïnteresseerd maar ook in de rendabiliteit van de meerinvesteringen. De 
rendabiliteit wordt in de studie uitgedrukt door de statische en dynamische terugverdientijd, de netto huidige 
waarde en het intern rendement. 

Bij het bepalen van de netto huidige waarde worden alle kosten en baten geactualiseerd naar het ogenblik 
van de investering. Een investering is rendabel als de netto huidige waarde positief is. In Figuur 12 wordt de 
netto huidige waarde weergegeven van alle onderzochte scenario’s die bij de verschillende gebouwen 
resulteren in een positieve netto huidige waarde. 
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Figuur 12 : netto huidige waarde per bruto vloeroppervlakte i.f.v. het E peil 

De figuur illustreert dat voor alle gebouwen rendabele scenario’s kunnen worden gevonden waarvan het E-
peil meer dan 15 E-punten lager is dan het referentie E-peil. De netto huidige waarde van scenario’s met een 
laag E-peil (E-peil < E70) kan oplopen tot 62 €/m². 

Verstrengen van de regelgeving 

Het verlagen van het E-peil met 15 punten vormt voor geen enkel onderzocht gebouw een probleem. Voor 
alle gevalstudies kan zelfs veel verder worden gegaan op een economisch rendabele manier. Hieronder wordt 
per gebouw een overzicht gegeven van de E-peilen die kunnen worden gehaald als rendabele 
energiebesparende investeringen worden uitgevoerd op het vlak van ruimteverwarming (netto, bruto), koeling 
(netto, bruto), verlichting of hulpenergie. De voorlaatste kolom toont het E-peil dat kan worden bereikt als op 
alle vlakken gecombineerde maatregelen worden doorgevoerd.  
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Volvo Logistics 77 67 52 76 77 73 77 39 61 

Reibel 80 80 76 71 80 74 80 62 642 

Tekenacademie 80 72 58 77 80 77 77 53 63 

Echo 80 67 60 79 80 74 80 48 60 

Provinciehuis 80 71 58 79 80 80 77 51 66 

Brouwersveld 84 68 64 84 80 77 80 56 61 

AMCA 82 82 64 82 82 78 82 60 78 

Githo kantoor 88 69 69 88 88 86 88 57 67 

Hoofdkwartier Grontmij 88 82 57 85 88 85 88 51 75 

Githo school 89 72 62 89 89 84 89 52 64 

AC Tervuren 90 90 63 84 90 90 90 59 84 

KHLim 90 85 67 84 90 87 90 59 77 

Politiekantoor 91 81 70 88 91 85 90 50 64 

AC Haacht 94 87 65 94 94 91 94 62 81 

Politietoren 95 90 77 95 95 83 92 55 72 

 Tabel 10 - E-peilen van de 15 gevalstudies die worden bereikt door energiebesparende maatregelen op niveau van verwarming, koeling, 
verlichting en hulpenergie 

Door alle (verwarming, koeling, verlichting, hulpenergie) energiebesparende maatregelen te combineren, 
kunnen voor de onderzochte gebouwen zeer lage economisch rendabele E-peilen (tussen E39 en E62) 
worden bereikt.  

Zoals af te lezen is in Tabel 10, hebben maatregelen die het bruto-energieverbruik voor verwarming 
verminderen een zeer groot potentieel. Dat wordt in de analyse vooral bereikt door de toepassing van 
warmtepompen. Het gebruik van warmtepompen leidt tot een zeer sterke daling van het E-peil. Ook financieel 
zijn warmtepompen interessant wanneer deze in combinatie met een gasketel en eventueel een koelmachine 
(indien actieve koeling aanwezig is) worden geïnstalleerd. De warmtepomp zorgt in dat geval zowel voor 
koeling als voor verwarming. De gasketel en de koelmachine kunnen dan kleiner worden gedimensioneerd.  

Als warmtepompen niet in rekening worden gebracht (resultaten opgenomen in laatste kolom van Tabel 10), 
wordt voor de onderzochte gebouwen een E-peil bereikt tussen E59 en E84. Bij twee van de onderzochte 
gevalstudies is het moeilijk om met de technologieën en maatregelen die momenteel in de EPU-methode 
vervat zitten en zonder het gebruik van warmtepompen, op een economisch rendabele manier een E-peil van 
80 of lager te bereiken. Het zijn gebouwen met volgende karakteristieken: 

- grote gebouwen (> 10 000 m³); 
- compacte gebouwen (≥ 3m); 
- aanwezigheid van actieve koeling. 

 

                                                   

1 Alle ingrepen met warmtepompen worden ingerekend als een maatregel ter vermindering van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming (dus ook in 
het geval deze een vermindering teweeg brengen van de bruto-energiebehoefte voor koeling). 

2 Voor dit project wordt reeds met een warmtepomp gerekend in de referentie. Een warmtepomp wordt hier dus niet gezien als een energiebesparende 
maatregel om het E-peil te verlagen. Wanneer ook voor dit project zonder warmtepompen wordt gerekend, bedraagt het E-peil E85. 
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Voor gebouwen in sterk verstedelijkte gebieden is een warmtepomp van het type water/water of bodem/water 
niet steeds toepasbaar. Daar kan wel een lucht/water-warmtepomp worden toegepast. Alhoewel lucht/water- 
warmtepompen meestal minder rendabel zijn dan bodem/water- of water/water-warmtepompen, is bij 7 van 
de 15 onderzochte gebouwen het toepassen van een lucht/water-warmtepomp rendabel tot zeer rendabel 
bevonden. In de onderzochte gevallen daalde het E-peil door het toepassen van een lucht-water warmtepomp 
tussen 8 en 15 E-peilpunten  

In realiteit is het bij het ontwerpen van een nieuw gebouw wel mogelijk om in te spelen op de geometrische 
eigenschappen van het gebouw zoals het beschermd volume, de compactheid, het beglazingspercentage, de 
oriëntatie, enz. Als men ook wijzigingen in de geometrische eigenschappen zou meenemen, wordt het wel 
gemakkelijker om op een economisch rendabele manier het E-peil met 15 punten of meer te laten dalen (in de 
studie zijn die zaken niet opgenomen). Door in te spelen op die geometrische aspecten, kan bijvoorbeeld de 
koelbehoefte zo laag mogelijk worden gehouden.  

Bovendien kunnen niet alle installaties/technologieën die in de praktijk worden toegepast om het 
energieverbruik van een kantoorgebouw te verlagen, worden ingerekend in het E-peil. Het EPIcool-
studieproject (zie 3.3) is opgestart om in de berekeningsmethode van het E-peil van kantoren en scholen de 
bepaling van het energieverbruik voor koeling te reviseren. Op basis van de resultaten van dit studieproject 
zal in principe de EPU-berekeningsmethode aangepast worden en zullen technieken zoals intensieve 
ventilatie, grondbuizen, … ingerekend kunnen worden. Met de aangepaste methode, zal het voor grote, 
compacte gebouwen met actieve koeling gemakkelijker haalbaar worden om zonder warmtepomp het E-peil 
sterk te laten dalen. 

Voor de andere types gebouwen is een zeer groot potentieel aanwezig om het E-peil te verlagen op een 
rendabele wijze zonder beperking op de toe te passen technieken en zonder wijzigingen in de geometrie. 

Enkele conclusies m.b.t. rendabele scenario’s in vergelijking met het referentiemaatregelenpakket 

Het VEA vergeleek de rendabele scenario’s van de 15 kantoorgebouwen en haalde hier een aantal 
conclusies qua rendabiliteit van maatregelen uit. Aangezien onderstaande conclusies worden geformuleerd 
op basis van een beperkte steekproef, geven ze wel een richting van de punten die men kan verbeteren maar 
gelden ze daarom niet steeds als dè oplossing voor elk kantoorgebouw. 

- In projecten waar er geen of slechts beperkte aandacht is besteed aan een luchtdichte uitvoering (niet 

gemeten: v50 = 12m³/hm² of wel gemeten: v50 ~ 8m³/hm²) is het verbeteren van de luchtdichtheid 

(gemeten v50 van 6, 4 of 2 m³/hm²) rendabel. Het verbeteren van de luchtdichtheid beperkt de onbewuste 

ventilatieverliezen en de netto-energiebehoefte voor verwarming. 

- In projecten waar in het basismaatregelenpakket al een ventilatiesysteem D mét warmteterugwinning met 

een matig rendement (~ 50%) en zonder bypass is voorzien, is het economisch rendabel om een 

warmtewisselaar met een hoger rendement te plaatsen. In die gevallen is meestal ook het voorzien in een 

bypass in de zomer een rendabele maatregel. Daarmee worden de bewuste ventilatieverliezen nog meer 

beperkt. 

- In projecten met een hoog beglazingspercentage én zonder zonwerende beglazing, is het toepassen van 

zonwerende beglazing (dus met lagere g-waarde) zeer rendabel. Bij grote beglazingspercentages wordt 

op die manier de koelbehoefte sterk gereduceerd. De rendabiliteit van die maatregel is minder groot in 

gebouwen met een lager beglazingspercentage. 

- In projecten waarbij de diverse schildelen maar nipt aan de maximale U-waarde-eisen voldoen (namelijk 

U-waarden voor muren, vloeren … +/- 0,40 - 0,39 - 0,37 W/m²K) of daar waar de verschillende schildelen 

niet gelijkmatig geïsoleerd zijn, is het economisch rendabel om de thermische isolatie 

(muren/daken/vloeren) te verbeteren naar een gelijkmatig niveau. Bij de al lagere U-waarden (~ 0,30 …) 

blijkt meer isoleren quasi niet of weinig rendabel. 

- Het verbeteren van het warmteopwekkingsrendement is altijd rendabel in de doorgerekende projecten. 

Als in het basismaatregelenpakket de warmteopwekking is voorzien met een hoogrendementsketel, 

rendeert het om te investeren in een condenserende ketel. In gebouwen waar al voorzien is in een 

condenserende ketel, rendeert het om over te stappen naar een warmteopwekking door middel van een 

warmtepomp, voor het volledige of een percentage van het benodigde vermogen. In de gebouwen waar 

in het basispakket al is voorzien in een koelmachine (gebouwen met een relatief grote koelbehoefte), 

rendeert het om een reversibele warmtepomp te plaatsen. Op die manier kan de voorziene koelmachine 

kleiner worden gedimensioneerd of zelfs verdwijnen. 
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- In projecten waar verlichtingsarmaturen van 14 à 12 W/m² zijn geplaatst, is het rendabel om minder 

verbruikende armaturen (10 à 8 W/m²) te plaatsen. In vele gevallen is het rendabel om daarbij 

aanwezigheidsdetectie of soms daglichtregeling te plaatsen (op voorwaarde dat er in het 

referentiemaatregelenpakket nog geen schakelend/modulerend systeem aanwezig is).  
 

4.1.2. Overleg met architecten, ingenieurs, aannemers en vastgoedsector 

Standpunt ORI  

Bij de opstart van de evaluatie stelde ORI dat E80 en K40 als eisen haalbaar zijn, maar dat er wel rekening 
moet worden gehouden met de impact van de koudebruggen. Veel kantoorgebouwen waarvan de studies 
voor de technische installaties worden opgemaakt door studiebureau’s aangesloten bij ORI, scoren al E80 en 
lager. Bij promotiebouw wordt vaak meer gemikt op E90 – E95.  

Daarnaast haalde ORI een aantal opmerkingen en aandachtspunten aan. Het is volgens hen belangrijk om 
het K-peil en de U-/R-waarden mee te verlagen om de juiste volgorde van maatregelen te stimuleren en 
verkeerde oplossingen te vermijden. PV-panelen mogen bijvoorbeeld niet dé maatregel worden om E80 te 
halen. Isolatie moet de basismaatregel blijven.  

Na het doornemen van het besluit van het studieproject van Grontmij achtte ORI een verstrenging van het E-
peil tot +/-E70 mogelijk. Nog verder verstrengen dan E70 lijkt hen enkel mogelijk als de berekeningsmethode 
wordt herzien, zodat de juiste ontwerp-, materiaal- en installatiekeuzes kunnen worden genomen volgens de 
Trias Energetica. Verschillende installatiesystemen moeten nog worden toegevoegd in de 
berekeningsmethode. Andere aspecten moeten worden herbekeken (zie 3.2 Overleg met de betrokken 
sectoren). Voor ORI is het belangrijk om die zaken aan te passen voor de eis nog verder verstrengd wordt. 

ORI vraagt voldoende tijd tussen de beslissing om de eisen voor kantoren te verstrengen en de 
invoeringsdatum. 

Standpunt architectenverenigingen (NAV, BVA en A-B) en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad:  

Het VEA ontving weinig input van de architectenverenigingen en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
inzake de verstrenging van het E-peil voor kantoor- en schoolgebouwen. Algemeen stellen ze wel de vraag 
om naast het E-peil ook de maximale U-/minimale R-waarden en het K-peil te verstrengen. 

Standpunt aannemerverenigingen  

Het VEA ontving geen input van de aannemersverenigingen inzake de verstrenging van het E-peil voor 
kantoor- en schoolgebouwen. 

Standpunt vastgoedsector  

Volgens de vastgoedsector (BVS) moet de verlaging van het E-peil zeker worden getoetst aan de 
economische haalbaarheid voor de vastgoedsector. Diverse regelgevingen (ook naast de 
energieprestatieregelgeving) hebben de voorbije jaren geleid tot aanzienlijke kostprijsverhogingen, die naar 
mening van de BVS niet worden vertaald in een verhoging van de huurprijs of een betere verkoopprijs. 
Daardoor zijn de winstmarges van de promotoren en investeerders alsmaar meer onder druk komen te staan. 
Het lijkt hen dus aangewezen dat de economische haalbaarheid van de verstrenging van het E-peil wordt 
onderzocht door een parallelle analyse van de prijsniveau's. Een sensitiviteitsanalyse van de energieprijzen 
behoorde echter niet tot de scope van het studieproject. 

Na het doornemen van het besluit van het studieproject van Grontmij achtte BVS het zeker mogelijk om het E-
peil voor kantoor- en schoolgebouwen te verstrengen. Volgens het BVS is een verlaging naar E80 als 
maximumeis geen probleem en zeker haalbaar, aangezien de grootte van de investeringskost daarbij relatief 
beperkt blijft. Bij strengere eisen echter, zoals E65 en lager, stijgt de investeringskost sterker waardoor 
investeerders (om te verhuren) meer en meer zullen worden geremd om nog investeringen te doen. De 
investeerder kan de gedane inspanningen niet doorrekenen aan de huurder wegens een te groot huuraanbod 
en veel leegstand op de markt. Bovendien is in vergelijking met het geheel aan kosten (huurkosten, kosten 
onroerende voorhefffing, …) de energiekost slechts een marginaal gegeven. In een verstrengingspad moeten 
volgens BVS ook de huurders of de gebruikers van de kantoorgebouwen daarvoor worden gesensibiliseerd. 

De BVS acht een verstrenging haalbaar, maar vraagt wel een tijdige aankondiging.  
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4.1.3. E-peileis voor kantoren en scholen in de andere Gewesten 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn volgende eisen van toepassing voor de ‘EPB-eenheid Kantoren en 
diensten’ en voor de ‘EPB-eenheid Onderwijs’:  

- van 2 juli 2008 tot en met 1 juli 2009: maximaal K-peil 45 (voor het gebouw in totaliteit) of een 
maximaal E-peil E90; 

- van 2 juli 2009 tot en met 1 juli 2011: een maximaal E-peil van E90;  
- Vanaf 2 juli 2011: maximaal E-peil van E75. 

 
De invloed van koudebruggen wordt momenteel nog niet meegerekend.  

Het Waals Gewest: 

In het Waals Gewest is sprake van een Ew-peil, dat voor kantoren en scholen op dezelfde manier wordt 
gedefinieerd als het E-peil in Vlaanderen en Brussel. 

Volgende Ew -peileisen zijn van toepassing zijn voor de kantoren en scholen:  
- van 1 september 2008 tot 1 mei 2010: geen Ew-peileis, maximaal K-peil K45;  
- van 1 mei 2010 tot 1 september 2011: een maximaal Ew-peil 100; 
- vanaf 1 september 2011: maximaal Ew-peil 80. 

 

Gewest 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlaams Gewest E100 of K45 
(overgang) 

E100 E100 E100 E100 E100 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

/ / 02/07/2008: 
K45 of E90 
(overgang ) 

02/07/2009: 
E90 

E90 02/07/2011: 
E75 

Waals Gewest / / 01/09/2008: 
K45 

K45 01/05/2010: 
Ew100 

01/09/2011: 
Ew80 

Tabel 11: overzicht de E-peileis in de verschillende gewesten voor kantoor- en schoolgebouwen 

4.1.4. Statistiek 

Zowel het gemiddelde E-peil als het gemiddelde K-peil van kantoren en scholen dalen naarmate de 
vergunning later werd aangevraagd. Voor kantoren en scholen met een vergunning aangevraagd in 2006, 
bedraagt het gemiddelde E-peil E98. Dat daalt naar E90 voor vergunningen aangevraagd in 2007 en naar 
E85 voor vergunningen aangevraagd in 2008. Het gemiddelde K-peil daalt van 38 (2006) over 37 (2007) naar 
36 (2008). Zie Tabel 4: het gemiddelde E-peil en het gemiddelde K-peil van kantoren en scholen.. 

4.1.5. Voorstel 

Het VEA stelt voor om voor kantoren het maximale E-peil vanaf 2012 het maximale E-peil te verlagen van 
E100 naar E70. Rekening houdend met de impact van EPB-aanvaarde en niet-EPB-aanvaarde bouwknopen 
betekent dat voor de bouwpraktijk een verstrenging met 35 E-punten (van E100 naar ~E65 met bouwknopen). 

Ook voor scholen stelt het VEA voor om de eis naar E70 te brengen vanaf 1 januari 2012, het niveau dat 
reeds vereist wordt voor het bekomen van subsidies in het decreet betreffende de energieprestaties in 
scholen van 7 december 2007. 

Vanaf 2014 stelt het VEA voor kantoren en scholen een volgende verstrenging voor tot maximaal E60. 
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4.2. E-peil woongebouwen 

In het regeerakkoord is volgende formulering opgenomen: 'We verstrengen de energieprestatienormen voor 
gebouwen stapsgewijs. Daarbij houden we onder meer rekening met de investeringskosten en de te 
realiseren energiebesparing. Als het lopend onderzoek de haalbaarheid van het E60-peil aantoont, maken we 
het E60-peil tegen 2012 verplicht voor alle nieuwbouwwoningen.' 

Eis - toepassingsgebied 

Voor nieuwe woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning aanvraagd is vanaf 1 januari 2010, 
geldt per wooneenheid (eengezinswoning, appartement) een maximaal E-peil E80. Maximum E80 geldt ook 
bij de herbouw of de ontmanteling van woongebouwen en voor het nieuw gebouwde deel bij: 

- een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van woongebouwen met een beschermd volume 
groter dan 800 m³; 

- een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van woongebouwen met minstens één 
wooneenheid. 

4.2.1. Studie uitgevoerd in kader van de evaluatie in 2008  

In het kader van de vorige evaluatie van de energieprestatieregelgeving in 2008 werd een studie uitgevoerd 
naar de economische haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen bij residentiële gebouwen. 

Aanpak 

Om de economische haalbaarheid van de eisen te onderzoeken, werd gekeken naar de wisselwerking tussen 
de totale actuele kost (economisch) en het primaire energieverbruik (energetisch) van een set van 
maatregelen om tot een lager E-peil te komen. Om die wisselwerking objectief te beoordelen, werd gebruik 
gemaakt van de methode van het Paretofront. De analyse werd uitgevoerd op een rijwoning, een halfopen 
woning, twee vrijstaande woningen en twee appartementsgebouwen. In de Paretofronten van de 
verschillende referentiewoningen werden de initiële meerinvestering, de totale actuele kost en de statische 
terugverdientijd uitgezet ten opzichte van het totale primaire energieverbruik (over 30 jaar). 

Voornaamste resultaten 

Het onderzoek wees uit dat gemiddeld over de verschillende referentiewoningen, een economisch optimum te 
vinden is bij een energiebesparing van 35-40% ten opzichte van de referentie E100. Daarbij hoort een totale 
actuele kost (TAK) die 10 à 15% lager ligt dan de totale actuele kost van de referentiewoning. Van de 
verschillende referentiewoningen bereikt de rijwoning de laagste totale actuele kost en realiseert bij dat 
economische optimum de grootste energiebesparing. De energiebesparing bij het economische optimum is 
het kleinst voor de halfopen woning en voor het kleine appartement. Voor die referentiewoningen is het 
gebruik van zonwerend glas of een buitenzonwering noodzakelijk om oververhitting te vermijden. Die 
maatregelen hebben een belangrijke invloed op de meerinvestering en dus ook op de totale actuele kost. 

De meerinvesteringen (MI) die de verschillende referentiewoningen moeten doen om een bepaalde 
energiebesparing te bereiken, liggen in dezelfde grootteorde, maar kunnen door verschillende maatregelen 
worden bereikt. Het economische optimum van 35-40% energiebesparing, kan worden gerealiseerd met een 
meerinvestering van 15 à 50 €/m². De statische terugverdientijd (STVT) van de meerinvestering ligt tussen 4 
en 15 jaar.  
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Tabel 12: overzicht van de totale actuele kost = economische optimum,per referentiewoning voor verschillende onderzochte scenario’s 
en het gemiddelde economische optimum (60-70% energieverbruik). 

De studie toonde aan dat er een duidelijk potentieel bestond om de eisen voor nieuwbouw binnen 
economisch aanvaardbare grenzen te verstrengen. Het is voor heel wat bouwheren echter vaak moeilijk om 
de nodige financiering van de meerkosten rond te krijgen. Als iedereen onbeperkt toegang zou hebben tot 
een degelijke financiering zou dat economische optimum een minimumeis kunnen zijn. 

Onder andere op basis van die studie werd eind 2008 beslist om de E-peileis voor woongebouwen vanaf 1 
januari 2010 tot E80 te verlagen. Een actualisatie van de studie is gepland in 2011.  

4.2.2. Overleg met architecten, ingenieurs, aannemers, de VMSW en de 
vastgoedsector  

Standpunt ORI 

ORI oordeelt dat de stap naar E60 vanaf 2012 te groot is. ORI haalt aan dat de berekeningsmethodiek te 
weinig bewegingsvrijheid toelaat bij een dergelijke verstrenging. De invloed van bepaalde (mogelijks betere) 
technieken kan niet altijd worden verrekend. Mogelijks worden daardoor niet de juiste ontwerpkeuzes 
gemaakt en kiest men meer uit klassieke maatregelen omdat die wel kunnen worden ingerekend.  

ORI stelt voor om eerst de impact van de invoering van E80 en van de koudebruggen af te wachten, 
vooraleer de verstrenging naar E60 in te plannen.  

Volgens ORI moet er bovendien onderscheid worden gemaakt tussen woningen en appartementen. Beide 
hebben andere energiebalansen. Voor woningen worden sanitair warm water en ventilatie twee belangrijke 
parameters. In de energiebalans van appartementen zijn aspecten zoals het zomercomfort, de collectieve 
verwarming, externe warmtelevering …, belangrijke zaken om op punt te stellen. 

Standpunt NAV, BVA en Orde van Architecten - Vlaamse Raad  

Volgens NAV, BVA en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad is 2012 te vroeg om te verstrengen tot E60. 
De stap van E100 naar E80 is niet hetzelfde als van E80 naar E60. NAV, BVA en de Orde van Architecten - 
Vlaamse Raad stellen dat de kloof tussen de energieprestaties van nieuwbouw en renovatie hiermee ook 
groter wordt.  

De architectenorganisaties delen de mening van ORI dat de onnauwkeurigheden in de berekeningsmethodiek 
en tekorten van de EPB-software vlugger naar boven zullen komen als de eisen strenger worden.  

Ze benadrukken het belang om de EPB-eisen zoveel mogelijk te laten samenlopen met die eisen in de andere 
gewesten. Dat punt wordt belangrijker als de eisen strenger worden. Zoniet zullen de verschillen tussen de 
gewesten nog explicieter worden. 
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NAV, BVA en de Orde van Architecten - Vlaamse Raad menen dat naarmate de eisen strenger worden, het 
belang van controle door het VEA toeneemt. De verleiding tot frauderen zal immers groter worden. 

Standpunt Architecten-Bouwers (A-B)  

De stap van E80 naar E60 is ingrijpender dan de stap van E100 naar E80. A-B vindt de stap naar E60 te 
groot. Bij voorkeur zou eerst de stap naar E70 worden gezet met tegelijk een sterke stimulans en beloning 
voor het behalen van E60. A-B stelt bij voorkeur een gekoppelde verstrenging van de Umax-waarden en het 
K-peil voor. 

Standpunt VCB 

In het najaar 2009 nam de VCB het standpunt in dat een verstrenging naar E60 technisch mogelijk is en 
volgens hun kostprijscalculatie ook economisch haalbaar. Daarbij is het belangrijk om juist die technische 
maatregelen te kiezen die ook het meest economisch zijn, waardoor het bouwen van een E60-woning 
betaalbaar blijft. Het opbouwen van kennis daarrond vraagt tijd. Te snel verstrengen naar E60 zou kunnen 
leiden tot het plaatsen van dure technische installaties, zoals bv. warmtepompen. 

Op het overleg in het voorjaar van 2010 was de VCB meer terughoudend. Het lijkt hen aangewezen om eerst 
de impact van de maximumeis E80 af te wachten. Anderzijds stelt de VCB wel dat een volgende stap in de 
verstrenging voldoende groot moet zijn, want de weg naar een bijna energieneutralewoning in 2021 is nog 
lang. Bovendien zijn de laagste E-peilpunten de moeilijkste en het vraagt meer inspanningen om bv. 20 E-
punten te verbeteren van E60 naar E40 dan van E100 naar E80. 

Bij E60 zal luchtdicht en koudebrugarm bouwen noodzakelijk worden. Zeker op vlak van luchtdichtheid is er 
nog veel onderzoek nodig en moet de sector nog een groot leerproces doormaken.  

Standpunt Bouwunie 

Bouwunie vindt de termijn tussen 2010 en 2012 te kort voor dergelijke graad van verstrenging en stelt voor 
om af te wachten wat E80 en het inrekenen van koudebruggen zal betekenen voor de bouwpraktijk en de 
bouwkosten.  

Bouwunie is niet zo overtuigd van de goede verhouding meerkost-terugverdientijd voor een lager E-peil. Het 
overstappen naar bv. een warmtepomp en het toepassen van een ventilatiesysteem D met 
warmteterugwinning om E60 te behalen, heeft toch een substantiële meerkost. Bouwunie stelt zich de vraag 
of het verstrengen tot E60 nog betaalbaar zal blijven voor alle bouwheren. Bouwunie vraagt om de 
voorbereidingstijd te vergroten en verstrengingen (zeker bij lagere E-peilen) op tijd aan te kondigen.  

Bouwunie waarschuwt ook voor het aspect van de minwaarde op investeringen: een woning van 3 jaar oud 
(voldeed aan E100 in 2009) zou in 2012 met een E60-eis al sterk gedemodeerd zijn met een mogelijke 
minwaarde tot gevolg. Bouwunie is geen voorstander om E60 te verplichten vanaf 2012 en stelt dat de stap 
naar E60 beter wordt gezet met meer stimulerende maatregelen.  

Standpunt vastgoedsector - BVS 

De BVS is er van overtuigd dat E60 technisch haalbaar is, maar drukt op het ‘betaalbaar blijven’ van de eis. In 
de studie naar de economische haalbaarheid (zie ook 1e evaluatie) is gerekend met gebruiksduur van 30 jaar. 
Dat is volgens hen te lang, want woningen worden bijna nooit zonder renovatie bewoond gedurende 30 jaar3. 
Het is volgens hen belangrijk dat er wordt gewerkt aan een langetermijnplanning.  

De BVS bevestigt het idee dat er evolutie nodig is in de bouw en geen revolutie: energiezuinig leren bouwen 
en energiezuinig leren gebruiken. Het correct leren gebruiken van een gebouw is belangrijk, zowel op vlak 
van energie als op vlak van ventilatie. Een E60-woning kan dan op papier vrij zuinig tonen, als ze 
energieverspillend wordt gebruikt, heeft dat weinig zin. 

                                                   

3 De levensduur van bepaalde maatregelen is weliswaar kleiner dan de 30-jaar-gebruiksduur van het gebouw. Voor die maatregelen wordt een 
herinvesteringskost en eventueel een restwaarde in rekening gebracht. De restwaarde wordt lineair bepaald op basis van de resterende levensduur. De 
totale jaarlijkse kosten bestaan uit investeringskosten + energiekosten – restwaarde. De investeringskost omvat zowel materiaalkosten als plaatsingskosten. 
Voor renovaties kan de plaatsingskost verschillen van deze voor nieuwbouw, omwille van de bestaande beperkingen waarmee moet worden rekening 
gehouden. Waar nodig wordt bij renovaties ook een afbraakkost ingerekend. 



 

 66 

Overleg met de VMSW 

Binnen het Vlaams Energieplatform voor de Sociale Huisvesting, een overlegforum rond energie tussen de 
VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), wordt de eventuele verstrenging naar E60 in 2012 
met een zekere terughoudendheid onthaald.  

Eerst en vooral roept de vooropgestelde timing de nodige vragen op. De verstrengingen naar E80 in 2010 en 
E60 in 2012 volgen te snel op elkaar. Om voldoende inzicht te krijgen in de huidige inspanningen en 
ervaringen met E80, wordt best de realisatie van de eerste bouwdossiers volgens E80 afgewacht en 
geëvalueerd. 

Daarnaast stelt de VMSW zich de vraag of de sprongsgewijze verstrenging met 20 E-punten moet worden 
aangehouden. De verstrenging van E80 naar E60 vereist namelijk een grotere inspanning dan van E100 naar 
E80. Niettegenstaande er voor typegebouwen E60-maatregelenpakketten bekend zijn, is er geen garantie dat 
E60 effectief in praktijk ook voor alle projecten zonder zeer hoge kosten kan worden behaald. Bij 
appartementsgebouwen is er al vaak een probleem met de maximumeis E80 wegens het risico op 
oververhitting en het frequente gebruik van circulatieleidingen.  

Volgens de VMSW zijn de energiezuinige technieken nog te weinig ingeburgerd om al naar E60 te gaan. Het 
onvoldoende vertrouwd zijn met nieuwe technieken zal leiden tot het toepassen van snel scorende 
maatregelen, zoals het inpluggen van een systeem D met warmteterugwinning en/of PV-systemen om het 
gebrek aan structurele maatregelen te compenseren. De huidige praktijk toont dat men geen rekening houdt 
met de logische volgorde van energiemaatregelen volgens hun rendabiliteit zodat er niet kostenoptimaal 
gewerkt wordt. Daardoor ontstaat de perceptie dat enkel duurdere technieken geschikt zijn om aan de nieuwe 
eisen te voldoen en verdwijnt de aandacht voor de eenvoudigere installatievarianten. 

Het overstappen naar E60 in 2012 is ook financieel een knelpunt. Het gaat om zwaardere inspanningen en 
investeringen met bijhorende stijgende kosten. De meerkost van een strenger E-peil voor een woning neemt 
gradueel toe naarmate het E-peil zakt. Vanaf E70 stijgt de meerkost aanzienlijk en naar E60 toe bereikt men 
een omslagpunt. Om verder te gaan dan E60 betaalt men in verhouding met de gewonnen E-peilpunten een 
zeer zware investeringskost. De VMSW vraagt om de randvoorwaarden en het economisch optimum te 
herevalueren met de huidige kostprijsgegevens. 

Betere energieprestaties zijn nodig, maar slechts effectief en praktisch haalbaar onder bepaalde 
voorwaarden. De VMSW erkent de kracht van een sterk wettelijk signaal - zoals het verlagen van het E-peil - 
om de bouwsector in positieve zin te sturen naar meer energiezuinige gebouwen. Mits een aangepaste 
timing, bijkomende financiële middelen, een doorgedreven opleiding in nieuwe energiezuinige technieken aan 
de verschillende bouwpartners en een effectieve controle op de uitvoeringskwaliteit, acht de VMSW de 
doelstelling van E60 op middellange termijn haalbaar. 

4.2.3. Stakeholdersoverleg lange termijn verstrengingspad 

Tijdens het stakeholdersoverleg werd aan de deelnemers gevraagd om op een tijdslijn aan te geven welke 
termijn hun organisatie haalbaar ziet voor het verstrengen van het E-peil voor woongebouwen.  

Hieronder is een figuur met de voorkeuren van de stakeholders weergegeven: 
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Figuur 13: voorkeur E-peil lange termijn stakeholders voor residentiële gebouwen. 

Uit de grafiek is af te leiden dat 17 van de 25 aanwezige stakeholders E60 haalbaar zien in 2012 à 2014.  

4.2.4. Enquêtes  

Architectenenquête 

In de architectenenquête (zie 1.1.5) werd gepolst naar de aanpassingen in de uitvoering van bouwprojecten 
nodig om vanaf 1 januari 2010 aan E80 te voldoen. 25% stelde dat er ‘geen aanpassingen’ nodig waren. 54% 
stelde dat er kleine aanpassingen vereist waren en 21% verwachtte grote aanpassingen om E80 te halen. 

Anderzijds konden de architecten hun mening kwijt over de stelling: “Het is haalbaar om vanaf 2012 de E-80-
eis te verlagen naar E60 voor nieuwbouwwoningen”. 39% van de respondenten was het eens of volledig eens 
met de stelling, 61% was het (volledig) oneens. Bij ‘oneens’ zijn de 5 voornaamste redenen:  

- te grote investering (62%); 
- beperking vrijheid bouwheer, hij wil ook niet (14%); 
- technische beperkingen (13%); 
- 2012 te korte tijdsperiode (11%); 
- theorie staat ver van de praktijk (9%). 

Verslaggeverenquête 

Diezelfde stelling over de haalbaarheid van E60 in 2012 was opgenomen in de verslaggeversenquête (zie 
1.1.5). 34% van de respondenten vindt het haalbaar om vanaf 2012 naar E60 te gaan. 66% vindt het niet 
haalbaar om dan al naar E60 te gaan. Daarbij valt op dat er meer grote verslaggevers zijn die een 
verstrenging naar E60 in 2012 onhaalbaar vinden, nl. 74% van de grote verslaggevers (meer dan 50 EPB-
aangiften ingediend) t.o.v. 55% bij de kleine verslaggevers (1-5 EPB-aangiften ingediend). 

In de open vragen werd onder andere gepolst naar de stoorfactoren aan de energieprestatieregelgeving voor 
de verslaggevers. Als 4e grootste stoorfactor kwam naar boven dat de eis al streng is en dat de verstrenging 
volgens hen te snel gaat. 
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4.2.5. E-peileis voor woongebouwen in de andere Gewesten 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

Volgende E-peileisen zijn van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor individuele woningen 
(niet voor rusthuis, hotel …):  

- 2 juli 2008 tot en met 1 juli 2009: maximaal K-peil 40 (voor gebouw in haar totaliteit) of een 
maximaal E-peil E90 per wooneenheid;  

- 2 juli 2009 tot en met 1 juli 2011: een maximaal E-peil E90;  
- Vanaf 2 juli 2011: maximaal E-peil E70. 

 
Bij het berekenen van het K-peil en het E-peil wordt de invloed van koudebruggen nog niet meegeteld.  

Het Waalse Gewest  

In het Waalse Gewest is sprake van een Ew-peil, wat door een andere definitie van de referentiewaarde voor 
woongebouwen afwijkt van het E-peil zoals gedefinieerd in Vlaanderen en Brussel.  

Volgende Ew-peileisen zijn van toepassing zijn voor de residentiële gebouwen:  

- 1 september 2008 tot 1 mei 2010: maximaal K-peil K45;  
- 1 mei 2010 tot 1 september 2011: een maximaal Ew-peil van Ew100 en een eis op het jaarlijks 

karakteristiek primair energieverbruik per m² Espec < 170 kWh/m² jaar; 
- Vanaf 1 september 2011: maximaal Ew-peil van Ew80 én Espec < 130 kWh/m² jaar. 

 

Gewest 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlaams Gewest E100 of K45 
(overgang) 

E100   E80  

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

  02/07/2008: 
K40 of E90 
(overgang ) 

02/07/2009: 
E90 

 02/07/2011: 
E70 

Waals Gewest   01/09/2008: 
K45  

 01/05/2010: 
Ew100  en 
Espec < 170 
kWh/m² 

01/09/2011: 
Ew80 en Espec 
< 130 kWh/m² 

Tabel 13 - Overzicht E-peileis in verschillende gewesten voor woongebouwen 

 

4.2.6. Statistiek 

Voor statistische gevens omtrent het E-peil van woongebouwen zijn beschreven in 1.2.1 Statistiek van het E-
peil en het K-peil van nieuwe gebouwen. 

Die cijfers geven aan dat er meer en meer woningen worden gebouwd met een E-peil tussen E60 en E80 
(van 26% in 2006 naar 35% in 2008). Ook het aandeel lage-energiewoningen (E60 en lager) groeit geleidelijk 
aan van 4% in 2006 naar 9% in 2008. Toch is er duidelijk nog een lange weg te gaan om E60 als een 
algemeen haalbaar E-peil te kunnen beschouwen.  



4.2.7. Evaluatie 

Het E-peil voor woningen werd een eerste maal verstrengd in 2010 naar E80. In de revisie van de EPBD 
wordt er verplicht dat vanaf 2021 enkel nog bijna-energieneutrale gebouwen kunnen worden opgericht. 
Aangezien de tijd relatief kort is om de kloof te overbruggen, is het nodig om regelmatig voldoende grote 
stappen qua verstrenging van de EPB-eisen te zetten. Daarbij is het belangrijk dat niet enkel het E-peil wordt 
verstrengd, maar ook dat er meer aandacht geschonken wordt aan het uitvoeren van een zeer kwalitatieve 
gebouwenschil. Voorstellen daarover zijn terug te vinden in 4.3.  

In het regeerakkoord is een verstrenging naar E60 in 2012 opgenomen, op voorwaarde dat onderzoek 
aantoont dat de verstrengde eis haalbaar is. De bevraging van de sector toont aan dat zowat alle partijen een 
verstrenging naar E60 in 2012 niet haalbaar vinden.  

De stap van E80 naar E60 is groter dan de eerste verstrengingsstap van E100 naar E80. Bovendien blijkt dat 
E60 een kantelpunt is waar men zich niet meer kan beroepen op ervaring of maatregelenpakketten, maar 
vooraf gedetailleerd de vereiste maatregelen moet doorrekenen. Waar er bij E100 een ruime marge was om 
met een aantal maatregelen de eis te halen, stijgt de inspanning en het aantal maatregelen dat men moet 
nemen sterk om aan E60 te kunnen voldoen.  

Een verstrenging naar E60 kan niet zonder het wijzigen van een aantal ondersteunde instrumenten en 
randvoorwaarden zodat de energieprestatie van in de ontwerpfase op een gebruiksvriendelijke manier kan 
worden doorgerekend.  

Om een E-peil van E60 op grote schaal toe te passen, is eveneens een verschuiving in de bouwpraktijk en de 
toegepaste installaties nodig. De aannemers en installateurs hebben voldoende tijd nodig om de nieuwe 
technieken, zoals luchtdicht bouwen, aan te leren en te verfijnen. Als een verstrenging van het E-peil te snel 
gaat, zal men grijpen naar eenvoudig toe te passen technieken die echter niet overeenstemmen met de 
economisch optimale maatregelen. 

4.2.8. Voorstel 

Het VEA stelt voor om het E-peil in 2012 te verstrengen tot E70. Gelijktijdig zal voor de start van de werken 
een EPB-berekening worden verplicht (zie 5.1 Voorafberekening EPB) en zal er werk van worden gemaakt 
om een EPB-software van de tweede generatie (zie 5.5 EPB-software) ter beschikking te stellen.  

In 2014 kan dan verder worden verstrengd naar E60. In uitvoering van de gereviseerde Europese richtlijn 
betreffende de energieprestatie van gebouwen, moet de studie naar de economische haalbaarheid van de 
EPB-eisen binnen de twee jaar worden geactualiseerd. Gelijktijdig zal ook het langetermijnpad om in 2021 te 
komen tot bijna-energieneutrale gebouwen, worden opgesteld. Na de actualisatie en afhankelijk van het 
bepaalde pad, dient in 2012 te worden nagegaan of het E-peil na 2014 nog verder kan zakken op een 
economisch haalbare manier. 
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4.3. Kwaliteit van de gebouwschil  

Eis – toepassingsgebied 

Er worden momenteel twee eisen gesteld aan de thermische isolatie van de gebouwschil: het maximale peil 
van de globale warmte-isolatie (K-peil) van het gebouw en de maximale warmtedoorgangscoëfficiënten of U-
waarden van de scheidingsconstructies. Voor bepaalde scheidingsconstructies gelden minimale R-waarden of 
warmteweerstandswaarden in plaats van maximale U-waarden. 

Op het vlak van het K-peil gelden volgende eisen: 
- voor nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding met een 

beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens één wooneenheid van woongebouwen, 
kantoren, scholen en gebouwen met een andere specifieke bestemming, geldt K45; 

- voor nieuwe industriegebouwen, herbouw, ontmanteling, een gedeeltelijke herbouw of een 
uitbreiding van gebouwen met een beschermd volume groter dan 800 m³ van een 
industriegebouw, bestaat de keuze om te voldoen aan een maximaal K-peil K55 of aan de 
maximale U- en R-waarde-eisen voor alle scheidingsconstructies; 

- voor functiewijzigingen geldt een maximaal K-peil K65 (zonder U- en R-waarde-eisen).  

Tabel 9 geeft het overzicht van de maximale U- of minimale R-waarden die gelden voor volgende 
scheidingsconstructies: 

- tussen het beschermde volume en de buitenomgeving, de grond, een kruipkelder of kelder, 
een aangrenzende onverwarmde ruimte, …; 

- tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen; 
- tussen twee wooneenheden, tussen een wooneenheid en de gemeenschappelijke delen van 

een gebouw, of tussen twee delen van een gebouw met een verschillende bestemming. 

De U- en R-waarden zijn geldig voor alle nieuwe scheidingsconstructies in een nieuwbouw, een herbouw, een 
ontmanteling, een grote gedeeltelijke herbouw of uitbreiding van gebouwen. Ze gelden ook voor 
verbouwingen, maar dan enkel voor de vernieuwde of de vervangen scheidingsconstructies. Ze gelden niet 
voor industriële gebouwen als er wordt gekozen voor het voldoen aan de K-peileis en ook niet voor 
functiewijzigingen. 

4.3.1. Studie kantoren 

In het studieproject kantoren (punt 1.1.1) werd ondermeer de economische haalbaarheid onderzocht van het 
verbeteren van de kwaliteit van de gebouwschil bij de verschillende kantoorgebouwen. Als mogelijke 
maatregelen werden enerzijds het beter thermisch isoleren van de schildelen en anderzijds het verbeteren 
van de luchtdichtheid van de gebouwenschil bekeken.  

Voor de onderzochte cases kunnen volgende conclusies worden getrokken: 
- in projecten waar geen of slechts beperkte aandacht is besteed aan een luchtdichte uitvoering, 

is het verbeteren van de luchtdichtheid altijd rendabel; 
- in projecten waar de diverse schildelen maar net aan de huidige maximale U-waarden voldoen 

of waar de verschillende schildelen niet gelijkmatig geïsoleerd zijn, is het economisch rendabel 
om de thermische isolatie van muren/daken/vloeren te verbeteren. Bij de al lagere U-waarden 
(~ 0,30 …) blijkt het  beter thermisch isoleren quasi niet of weinig rendabel. 

4.3.2. Economische haalbaarheidsstudie voor woongebouwen  

De studie naar de economische haalbaarheid van de EPB-eisen voor woongebouwen, toonde in 2008 aan 
dat het economisch optimum voor de verschillende referentiewoningen wordt gevonden bij een K-peil K30 tot 
K40 (gemiddeld K37). Voor één van de voorbeeldwoningen, waarvan de prestaties dicht bij het gemiddelde 
van de gesimuleerde voorbeelden ligt, wordt de isolatiegraad voor het economische optimum, behaald met 
volgende U-waarden: Udak = 0.25 W/m²K, Ugevel = 0.26 W/m²K, Uvloer = 0.36 W/m²K en Uramen = 1.8 W/m²K. Het 
economische optimum bekomt men dus met U-waarden die een stuk lager liggen dan de huidige eisen. 

Ook een verbeterde luchtdichtheid komt vaak voor in de economisch optimale scenario’s.  
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4.3.3. Overleg met architecten, ingenieurs, aannemers, de VMSW en de 
vastgoedsector  

Standpunt architectenverenigingen (NAV, BVA en A-B) en Orde van Architecten - Vlaamse Raad  

Vanuit de architectenverenigingen kwam de algemene vraag om in het verdere verstrengingspad voor de 

EPB-eisen ook het K-peil en de U- en R-waarde-eisen evenredig mee te verstrengen. De verenigingen vragen 

die verstrenging om ontwerpers en bouwheren te verplichten niet enkel op het vlak van de installaties 

maatregelen te voorzien, maar om ook een kwalitatieve gebouwenschil te realiseren zodat de inherente 

energiebehoefte van het gebouw wordt beperkt. 

Standpunt aannemersverenigingen en vastgoedsector  

De VCB merkt op dat bij lagere E-peilen het luchtdicht en koudebrugarm bouwen uitermate belangrijk en 
noodzakelijk wordt. Daarmee benadrukken ze het belang van het beperken van de netto-energiebehoefte (nl. 
beperken onbewuste ventilatieverliezen en beperken transmissieverliezen). Ook Bouwunie bevestigt het 
belang van luchtdichter bouwen en vraagt ondersteuning voor luchtdichtheidsmetingen. 

Overleg met de VMSW 

De VMSW stelt dat er nu te snel wordt gegrepen naar de snel scorende installatietechnische maatregelen om 
het E-peil te verlagen, zoals PV-panelen of een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning, zonder 
rekening te houden met de logische volgorde van maatregelen volgens hun rentabiliteit. Op die manier wordt 
er niet kostenoptimaal gewerkt.  

Ze vragen dan ook om de compactheid, de oriëntatie, doorgedreven thermische isolatie en een betere 
luchtdichtheid meer te laten doorwegen in de energieprestatieregelgeving. Die maatregelen liggen vast voor 
de volledige levensduur van de woning, terwijl technieken eenvoudiger aan te passen zijn en afhankelijk zijn 
van gebruik en onderhoud. Met een verstrenging van het K-peil (eerder dan het E-peil) verlegt men het accent 
naar die structurele maatregelen. 

Stakeholdersoverleg lange termijn verstrengingspad 

De aanwezige stakeholders waren het er over eens dat meer focus op het beperken van de netto-
energiebehoefte en minder op het installatieluik van het gebouw nodig is.  

4.3.4. U- en R-waarde-eisen in de andere gewesten, in Duitsland, Engeland en 
Wales en Frankrijk 

Om een beeld te krijgen van de strengheid van de maximale U-waarden en minimale R-waarden in 
Vlaanderen, zijn door het VEA per type scheidingsconstructie (buitenmuren, daken, vloeren, vensters en 
beglazing) de geldende eisen vergeleken met de waarden in de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Engeland 
& Wales. Nederland komt niet voor in de vergelijking omdat in Nederland geen maximale U- en minimale R-
waarden van toepassing zijn. De kwaliteit van de gebouwschil zit in Nederland enkel vervat in de 
energieprestatie-eis. 

De maximale U- en minimale R-waarde-eisen zijn in Vlaanderen, Brussel en Wallonië geldig bij alle soorten 
werkzaamheden (nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing) en identiek voor alle types bestemming (residentieel 
en niet-residentieel). Enkel voor de functiewijzigingen gelden in Vlaanderen geen maximale U- en minimale R-
waarde-eisen maar enkel het maximale K-peil K65. In Brussel en Wallonië gelden voor functiewijzigingen wel 
maximale U- en minimale R-waarde-eisen naast de K65-eis. 

In Duitsland gelden de vermelde maximale U- en minimale R-waarde-eisen bij alle soorten werkzaamheden 
(nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing) en dat zowel voor residentiële gebouwen als voor niet-residentiële 
gebouwen waarin de binnentemperatuur hoger is dan 19°C. 

In Frankrijk gelden de hieronder vermelde maximale U- en minimale R-waarde-eisen bij nieuwbouw en bij 
uitbreidingen aan een bestaand gebouw. 

Voor Engeland & Wales wordt er vergeleken met de eisen bij uitbreidingen aan een bestaand gebouw. Voor 
nieuwbouw zijn de eisen moeilijk te vergelijken. Hun maximale U-waarde-eisen zijn relatief soepel voor 
nieuwbouw, maar anderzijds stelt men wel een maximum aan de oppervlaktegewogen gemiddelde U-waarde 
per type schildeel, waardoor er toch een stuk meer isolatie moet worden geplaatst dan de maximale U-
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waarden doen vermoeden. Ter informatie is telkens tussen haakjes het maximum aan de 
oppervlaktegewogen gemiddelde U-waarde bij nieuwbouw vermeld. Voor vernieuwde of verbouwde 
constructiedelen in bestaande gebouwen zijn de eisen minder streng dan voor uitbreidingen aan het gebouw. 

Per scheidingsconstructie zijn hieronder per land/regio telkens de geldende eisen vermeld, in volgorde van 
minder streng naar meest streng. 

In vergelijking met Engeland & Wales en zeker in vergelijking met Duitsland zijn de eisen in Vlaanderen voor 
buitenmuren, daken, vloeren, vensters en beglazing duidelijk minder streng. Frankrijk stelt voor daken en 
vloeren boven buitenomgeving strengere eisen, maar voor buitenmuren en vensters minder strenge eisen. 

 

Buitenmuren (Umax-waarden): de eis is 25% strenger in Engeland & Wales en 40% strenger in Duitsland. 

Frankrijk Vlaanderen - Brussel - Wallonië Engeland & Wales Duitsland 

0,45 0,4 0,30 (Umax.gemid. 0,35) 0,24 

Nieuwbouw, uitbreiding Nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing 
(functiewijziging: niet voor Vlaanderen) 

Uitbreiding (nieuwbouw 
opp.gewogen gemiddelde Umax) 

Nieuwbouw, uitbreiding, 
verbouwing 

 

Hellende daken, plafonds en platte daken (Umax-waarden): de eis is 20% strenger in Duitsland en 33% 
strenger in Engeland & Wales. 

 Vlaanderen - Brussel - Wallonië Frankrijk Duitsland Engeland & Wales 

Hellend 
dak 

0,30 0,28 0,24 0,20  
(Umax.gemid. 0,25) 

Plafond 0,16  
(Umax.gemid. 0,25) 

Plat dak 0,20 0,20  
(Umax.gemid. 0,25) 

 Nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing 
(functiewijziging: niet voor Vlaanderen) 

Nieuwbouw, 
uitbreiding 

Nieuwbouw, uitbreiding, 
verbouwing 

Uitbreiding (nieuwbouw 
opp.gewogen gemiddelde Umax) 

 

Vensters en vensterdeuren (Umax-waarden): de eis is 28% strenger in Engeland & Wales en 48% strenger 
in Duitsland. 

 Frankrijk Vlaanderen - Brussel - Wallonië Engeland & Wales Duitsland 

Vensters 2,60 2,50 
 

1,80  
(Umax.gemid. 2,2) 

1,30 

Dakvlakvensters
- koepels 

- -  
  

2,2 
(Umax.gemid. 2,2) 

1,40 

Vensterdeuren 2,60 2,90 
 

1,80  
(Umax.gemid. 2,2) 

1,30 

Gordijngevels 2,60 2,90 
 

- 1,50 

Glasbouwstenen - 3,50 
 

- 2,00 

 

Nieuwbouw, 
uitbreiding 

Nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing 
(functiewijziging: niet voor Vlaanderen) 

Uitbreiding (nieuwbouw 
opp.gewogen gemiddelde Umax) 

Nieuwbouw, 
uitbreiding, 
verbouwing 

 

Beglazing (Umax-waarden): de eis is 25% strenger in Engeland & Wales en 31% strenger in Duitsland. In 
Frankrijk is geen beglazingseis van toepassing. 

Vlaanderen - Brussel - Wallonië Engeland & Wales Duitsland 

1,6 1,2 1,1 

Nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing 
(functiewijziging: niet voor Vlaanderen) 

Uitbreiding (nieuwbouw opp.gewogen 
gemiddelde Umax) 

Nieuwbouw, uitbreiding, 
verbouwing 
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Vloeren boven buitenomgeving (Umax-waarden): de eis is 31% strenger in Duitsland en 60% strenger in 
Engeland & Wales. 

Vlaanderen - Brussel – Wallonië Frankrijk Duitsland Engeland & Wales 

0,6 0,36 0,24 0,22  
(Umax.gemid. 0,25) 

Nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing (functiewijziging: niet voor 
Vlaanderen) 

Nieuwbouw, 
uitbreiding, 

Nieuwbouw, 
uitbreiding, 
verbouwing 

Uitbreiding (nieuwbouw 
opp.gewogen gemiddelde 

Umax) 

 

Vloeren op volle grond (Umax- of Rmin-waarden) 

De eisen voor vloeren op volle grond zijn moeilijk vergelijkbaar. In Frankrijk geldt bijvoorbeeld enkel een 
minimale R-waarde en geen maximale U-waarde. Daar waar wel een U-waarde-eis geldt (namelijk Duitsland 
en UK & Wales), is de bepalingsmethode mogelijks verschillend, namelijk wat betreft de impact van de 
onderliggende grondmassa, perimeter … van het gebouw. Er werd op dat vlak geen vergelijking opgesteld. 

4.3.5. Eisen aan de thermische isolatie van constructiedelen (Umax/Rmin) 

Evaluatie 

Uit diverse sectoren en verenigingen komt de vraag om in het eisenpakket meer de principes van de Trias 

Energetica toe te passen. Als eerste stap moet de warmte- en koelbehoefte (= netto-energiebehoefte) zoveel 

mogelijk worden beperkt, door het beperken van transmissie- en ventilatieverliezen en door het benutten van 

de zonnewinsten en de interne warmtewinsten.  

 
Uit de vergelijking van de maximale U- en minimale R-waarden blijkt dat de thermische isolatie-eisen in 
Vlaanderen duidelijk minder streng zijn dan in Duitsland, Engeland en Wales.  

Dat er marge is om de eisen aan te scherpen, blijkt ook uit een studie4 die werd uitgevoerd om de 
economische haalbaarheid van strengere U-waarden te onderzoeken voor de verschillende Europese landen. 
Daaruit blijkt dat er zowel voor de buitenmuren, de daken en de vloeren in Vlaanderen nog een lange weg te 
overbruggen is tussen de huidige eisen en de economisch rendabele U- en R-waarde-eisen. Volgens 
verschillende energieprijsscenario’s liggen de economisch optimale U-waarde-eisen voor de buitenmuren, 
daken en vloeren respectievelijk ruim 47%, 30% en 35% lager dan de in Vlaanderen geldende eisen. 

Om te bepalen hoeveel en wanneer de maximale U- of minimale R-waarden kunnen worden verstrengd, is 
het belangrijk een aantal practische zaken te bekijken. 

• Daken – plafonds 

Hieronder wordt in een overzicht getoond welke U-waarde met welk type en welke dikte isolatiemateriaal in 
een hellend dak met houten draagstructuur kan worden gerealiseerd. Er wordt aangenomen dat de standaard 
spanten 18 cm hoog zijn en volledig kunnen worden gevuld met thermische isolatie. Er wordt telkens 
verondersteld dat er geïsoleerd wordt met minerale wol met verschillende lambda-waarde. Voor 
isolatiematerialen met een betere isolatiewaarde wordt eenzelfde U-waarde met een kleinere dikte gehaald. 

Om de Umax-eis van Engeland & Wales te behalen, is het vereist om naar een hogere spantstructuur te gaan 
zodat meer isolatie kan worden geplaatst, of om over te stappen naar een sarkingdak waar (een deel van) de 
isolatie aan de buitenzijde van de dakspanten wordt geplaatst. 

                                                   

4 Studieproject: ‘U-values for better energy performance of buildings’: uitgevoerd door Ecofys in opdracht van Eurima 
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huidige Umax-eis 0,30 W/m²K te realiseren met: 16 cm  isolatie λ = 0,041 
(gecertificeerde MW-
onbekende fabrikant) 

 0,27 W/m²K te realiseren met: 18 cm (volle 
spanthoogte) 

isolatie λ = 0,041 
(gecertificeerde MW 
onbekende fabrikant) 

 0,25 W/m²K te realiseren met: 18 cm (volle 
spanthoogte) 

isolatie λ = 0,037 

Duitse Umax-eis 0,24 W/m²K te realiseren met: 18 cm (volle 
spanthoogte) 

isolatie λ = 0,035 

Engeland & Wales 
Umax-eis 

0,20 W/m²K te realiseren met: 23 cm (volle 
spanthoogte 

isolatie λ = 0,036 

 

• Buitenmuren:  

Hieronder wordt in een overzicht getoond welke U-waarde met welk type en welke dikte isolatiemateriaal in 
een spouwmuur kan worden gerealiseerd. Om de grenswaarden af te toetsen, wordt er gekeken naar 
massiefbouw aangezien in houtskeletbouw eenzelfde U-waarde gemakkelijker te behalen is door de dikkere 
isolatiepakketten die tussen de houten draagstructuren kunnen worden verwerkt. Er is aangenomen dat het 
binnenspouwblad wordt  gerealiseerd in isolerende snelbouwsteen.  

De huidige Umax-eis 0,40 W/m²K is te realiseren met een binnenspouwblad in isolerende steen en 8 cm 
minerale wol (MW) met een λ-waarde van 0,041 W/m.K, 7 cm geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een λ-
waarde van 0,034 W/m.K of 6 cm polyurethaan (PUR) met een λ-waarde van 0,028 W/m.K. Voor het 
verwerken van die isolatiepakketten worden momenteel vaak een spouwmuur van 35 cm uitgevoerd. Daarin 
kan, met behoud van 3 cm luchtspouw, maximaal 9 cm isolatie worden verwerkt.  

Er wordt in eerste instantie gekeken naar de te behalen U-waarde bij een spouwmuurbreedte van 35 cm. 
Voor de λ-waarden van de isolatiematerialen wordt gekeken naar de voorkomende materialen op de 
productendatabank www.epbd.be. Met 9 cm MW, XPS en PUR van diverse isolatiekwaliteiten worden 
hieronder de grens-U-waarden bepaald voor een muur van 35 cm. 

binnenspouwblad  9 cm isolatie te realiseren 
U-waarde 

vergelijking met eis 
buurlanden 

isolerende steen 
14 cm 

+ 

 

λ = 0,040 (MW = +/- hogere λ op 
epbd.be) 

0,35 W/m²K  

isolerende steen 
14 cm 

+ 

 

λ = 0,032 (MW = +/- lagere λ op 
epbd.be) 

0,30 W/m²K voldoet aan Umax-eis 
van Engeland & Wales 

isolerende steen 
14 cm 

+ 

 

λ = 0,038 (XPS = +/- hogere λ 
op epbd.be) 

0,34 W/m²K  

isolerende steen 
14 cm 

+ 

 

λ = 0,032 (XPS = +/- lagere λ op 
epbd.be) 

0,30 W/m²K voldoet aan Umax-eis 
van Engeland & Wales  

isolerende steen 
14 cm 

 λ = 0,028 (PUR = +/- hogere λ 
op epbd.be) 

0,27 W/m²K voldoet aan Umax-eis 
van Engeland & Wales 

isolerende steen 
14 cm 

+ 

 

λ = 0,023 (PUR = +/- lagere λ op 
epbd.be) 

0,24 W/m²K voldoet aan Duitse Umax-
eis 

Voor spouwmuren van 35 cm dikte met een massieve opbouw is de Umax-eis van Engeland & Wales (0,30 
W/m².K) te behalen met alle PUR’s op de markt en met de best scorende XPS- en MW-isolaties.  

Het behalen van de Duitse Umax-eis is voor die muren slechts te halen met de best scorende PUR op de 
markt. Als men een ander isolatiemateriaal wil toepassen, dan zal men de dikte van de muur moeten 
aanpassen. Bij spouwmuurdiktes groter dan 35 cm en dus met dikkere isolatie, zijn uiteraard die lagere U-
waarden zeker te behalen. Bredere uitvoeringen brengen een extra materiaal- en uitvoeringskost van o.a. 
bredere funderingen en aangepaste spouwhaken met zich mee. 
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• Vensters - beglazing:  

Uit het cijfermateriaal dat in de zomer van 2009 werd verzameld tijdens bouwplaatsbezoeken door 
Buildsight/Extra Muros, bleek dat de aanwezigheid van hoogrendementsbeglazing (met een U-waarde kleiner 
dan of gelijk aan 1,2 W/m²K) standaard is geworden in woongebouwen. In 99,6% van de bezochte 
woongebouwen werd hoogrendementsbeglazing geplaatst. De huidige centrale U-waarde-eis voor beglazing 
van 1,6 W/m²K kan dus worden verlaagd. 

• Vensters - profielen en beglazing samen:  

Momenteel geldt in een gebouw voor alle vensters samen een maximale gemiddelde U-waarde van 2,50 
W/m²K. In 2005, bij het vastleggen van de huidige Umax-eisen, was die waarde gemakkelijk haalbaar bij het 
toepassen van houten of PVC-raamprofielen. Voor de metalen en aluminiumprofielen lag dat toen anders. De 
standaard aluminium raamprofielen scoorden toen energetisch niet zo goed. Betere profielen waren wel al 
beschikbaar, maar nog vrij duur. Om de eis voor elk type raamprofiel haalbaar te houden, werd een ‘veilige’ 
maximale U-waarde voor de vensters bepaald op 2,5 W/m²K. 

Intussen is de markt van aluminiumprofielen sterk geëvolueerd. Elke fabrikant breidde zijn gamma uit met 
beter isolerende profielen. Die betere profielen zijn nu betaalbaarder en worden couranter toegepast. Als bij 
de diverse fabrikanten hun beste en hun minst scorende raamprofielen buiten beschouwing worden gelaten, 
bevinden de U-waarden van hun raamprofielen zich tussen 2,45 en 2,90 W/m²K.  

Met de resultaten van een doorrekening in de VEA-voorbeeldwoningen (open, halfopen en rijwoning) wordt 
hieronder weergegeven welke gemiddelde U-waarde wordt behaald bij het toepassen van die verbeterde 
aluminiumprofielen met de courant geplaatste 1,1-beglazing. In de ruimten waar regelbare toevoeropeningen 
(RTO) toegepast werden in het voorbeeld, zijn RTO’s met een U-waarde 6,00 W/m²K ingerekend. De U-
waarden van de vensters werden overal vereenvoudigd berekend.  

Voor alle VEA-voorbeeldwoningen ligt de gemiddelde U-waarde volgens de vereenvoudigde berekening bij 
profielen met U = 2,90W/m²K lager dan 2,20 W/m²K. In projecten waar een ventilatiesysteem D is toegepast 
of daar waar RTO’s zijn toegepast met lagere U-waarden (< 6,00 W/m²K), is de gemiddelde U-waarde van de 
vensters nog lager. 

 U-profiel 
(W/m²K) 

U-glas 
(W/m²K) 

RTO's  
(U in W/m²K) 

Ugemiddeld 
(W/m²K) 

VEA open voorbeeldwoning  2,90 1,10 6,00 2,08 

VEA open voorbeeldwoning  2,45 1,10 6,00 1,94 

VEA halfopen voorbeeldwoning  2,90 1,10 6,00 2,06 

VEA halfopen voorbeeldwoning  2,45 1,10 6,00 1,92 

VEA voorbeeldrijwoning  2,90 1,10 6,00 2,16 

VEA voorbeeldrijwoning  2,45 1,10 6,00 2,02 

Tabel 14: simulaties voor lagere gemiddelde U-waarden van vensters in de VEA-voorbeeldwoningen 

Het berekenen van de U-waarde van de vensters volgens de standaardberekening zou de gemiddelde U-
waarde nog meer doen dalen.  

Voorstel 

Voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2010 zijn enkel de U-waarden van de daken en de 
buitenmuren verstrengd. Rekening houdend met het bovenstaande, stelt het VEA voor om voor alle delen van 
de gebouwschil systematisch de maximale U- en minimale R-waarden te verstrengen tot ongeveer op het 
niveau van de buurlanden. Zo gaat men niet alleen richting kostenoptimale U- en R-waardenniveaus, maar 
ook in de richting van het kostenoptimale K-peil.  

In de eerste stap (2012) worden waarden voorgesteld die een relatief beperkte invloed hebben op de huidige 
bouwconstructie (naar spouwmuurbreedte bij massiefbouw en spanthoogte) of waar het mogelijk is om met 
diverse types materialen de eis te behalen. 

Om in de volgende stap (vanaf 2014) te gaan naar de kostenoptimale niveaus kan de impact op de 
bouwconstructie groter zijn, afhankelijk van het type isolatiemateriaal dat wordt gekozen. 

Ook in de vloeren op volle grond, vloeren boven buitenomgeving … worden dikkere isolatiepakketten 
verondersteld om de eisen te behalen, maar daarvan is de constructieve impact en meerkost eerder beperkt 
en dus gemakkelijker uit te voeren. 
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Hieronder het voorstel voor het verstrengingspad van de maximale U- en minimale R-waarden per 
scheidingsconstructie:  

    HUIDIGE EISEN 

    vanaf 01/01/2010 vanaf 01/01/2012 vanaf 01/01/2014 

    Umax 
(W/m²K) 

Rmin 

(m²K/W) 
Umax 

(W/m²K) 
Rmin 

(m²K/W) 
Umax 

(W/m²K) 
Rmin 

(m²K/W) 

1.    SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET 
BESCHERMD VOLUME OMHULLEN, met 
uitzondering van de scheidingsconstructies die 
de scheiding vormen met een aanpalend 
beschermd volume.  

      

1.1.  TRANSPARANTE 
SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met 
uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), 
gordijngevels (zie 1.4) en glasbouwstenen (zie 
1.5)  

2,50          
Ug,max = 

1,6   
 

2,20          
Ug,max = 

1,3   
 

1,8          
Ug,max = 

1,1   
 

1.2.  OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met 
uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) 
en gordijngevels (zie 1.4) 

      

 1.2.1.  daken en plafonds  0,30  0,27  0,24  

 1.2.2.  muren niet in contact met de grond, met 
uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4.  

0,40  0,35  0,30  

 1.2.3.   muren in contact met de grond   1,00  1,30  1,50 

 1.2.4.   verticale en hellende scheidingsconstructies in 
contact met een kruipruimte of met een kelder 
buiten het beschermd volume  

 1,00  1,20  1,40 

 1.2.5.   vloeren in contact met de buitenomgeving  0,60  0,35  0,30  

 1.2.6.   andere vloeren (vloeren op volle grond, boven 
een kruipruimte of boven een kelder buiten het 
beschermd volume, ingegraven keldervloeren) 

0,40 1,00 0,35 1,30 0,30 1.75 

1.3.  DEUREN EN POORTEN (met inbegrip van 
kader)  

2,90  2,20  2,00  

1.4.  

GORDIJNGEVELS (volgens prEN 13947)  

2,90          
Ug,max = 

1,6  
 

2,20          
Ug,max = 

1,3  
 

2,00          
Ug,max = 

1,1  
 

 1.5.  GLASBOUWSTENEN  3,50  2,20  2,00  

Tabel 15: voorstel voor het verstrengen van de maximale U-waarden en minimale R-waarden van scheidingsconstructies 

Voor bepaalde types glas, zoals kogelvrij of kogelwerend glas, zal het moeilijk zijn om de verstrengde eisen te 
behalen. Artikel 22 en artikel 22bis, §1 van het EPB-besluit bepalen dat voor bestaande gebouwen en nieuwe 
gebouwen waarvoor het behalen van de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is, een 
vrijstelling of afwijking kan worden aangevraagd voor bepaalde onderdelen van het gebouw. Overeenkomstig 
artikel 23 §3 kan de minister in die specifieke gevallen, na advies van het VEA, de vrijstellingen of evenals de 
nadere regels voor het toestaan van de afwijkingen bepalen. 

Ter illustratie zijn de VEA-voorbeeldwoningen doorgerekend met muren, daken, vloeren, beglazing … die net 
voldoen aan de voorgestelde U- en R-waarde-eisen vanaf 2014 (= zie waarden laatste kolom). De open en de 
halfopen voorbeeldwoning komen daarmee uit op K39, wat nog iets hoger is dan het gemiddelde 
kostenoptimaal K-peil uit de economische haalbaarheidsstudie (nl. K37 - zie punt 1.1.2). Het economisch 
optimale K-peil zou liggen tussen K30 en K40. De rijwoning kwam daarmee doorgerekend op K31. 

Daarnaast stel het VEA voor om bij functiewijzigingen ook altijd maximale U- en minimale R-waarden op te 
leggen aan de nieuwe scheidingsconstructies. In de praktijk gaat een functiewijziging bijna altijd gepaard met 
een verbouwing.  

Voor industriegebouwen stelt het VEA voor om geen keuze meer te laten voor het voldoen aan ofwel de K-
peileis ofwel de maximale U- en minimale R-waarden, maar om, zoals in Wallonië, de beide eisen verplicht op 
te leggen. 
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4.3.6.  K-peil 

Evaluatie 

Het verstrengen van de maximale U- en minimale R-waarden zal zorgen voor het beperken van de netto-
energiebehoefte voor verwarming. Het stellen van maximale U- en minimale R-waarden verhindert echter niet 
dat een gebouw kan worden opgetrokken waarvan de gevels voor een zeer groot percentage uit glas 
bestaan. Aangezien de maximale U-waarde voor vensters een stuk hoger is dan voor muren, zal in een 
gebouw met een zeer hoog percentage glas meer energieverlies optreden dan in een gebouw met een 
gemiddeld percentage glas.  

Door het maximale K-peil wordt een eis opgelegd aan de gebouwgemiddelde U-waarde. In de 
gebouwgemiddelde U-waarde speelt zowel de U-waarde als de oppervlakte van elk schildeel een rol. Een eis 
op het K-peil zal op die manier verhinderen dat zeer grote glaspercentages worden voorzien. 

De eis aan de gebouwgemiddelde U-waarde hangt af van de compactheid van het gebouw. Hoe compacter 
het gebouw is (groot beschermd volume ten opzichte van de verliesoppervlakte), hoe hoger de 
gebouwgemiddelde U-waarde mag zijn om tot eenzelfde K-peil te komen.  

De K-peileis is de enige eis die momenteel geldt op niveau van een volledig gebouw als dat gebouw bestaat 
uit verschillende wooneenheden of uit een combinatie van verschillende bestemmingen. In de praktijk zorgt 
de combinatie van een eis per eenheid of bestemming (het E-peil) en een eis op gebouwniveau (het K-peil) 
soms voor praktische problemen. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde delen van een gebouw afgewerkt en in 
gebruik genomen zonder dat de andere delen, nodig voor de K-peilberekening, afgewerkt zijn. Dat levert 
problemen op om de EPB-aangifte van het in gebruik genomen deel af te werken. In die gevallen zou het 
eenvoudiger zijn dat er enkel eisen zijn die gelden per wooneenheid of per bestemmingseenheid.  

 

Voorstel 

 
Het VEA stel voor om het K-peil voor woongebouwen, kantoren, scholen en gebouwen met een andere 
specifieke bestemming vanaf 1 januari 2012 te verstrengen tot K40. Voor industriegebouwen stelt het VEA 
voor om geen keuze meer te laten voor het voldoen aan ofwel de K-peileis, ofwel de maximale U- en 
minimale R-waarden, maar om, zoals in Wallonië, beide eisen verplicht op te leggen. Ook voor 
industriegebouwen stelt het VEA voor om te verstrengen tot K40. 

Na het invoeren van een E-peileis voor andere specifieke bestemmingen en na een positieve evaluatie van de 

impact van een eis op de netto-energiebehoefte voor verwarming, kan geëvalueerd worden of de K-peileis die 

geldt voor het volledige gebouw, kan worden afgeschaft.  
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4.3.7. Netto-energiebehoefte voor verwarming bij woongebouwen 

Evaluatie 

In Figuur 14 wordt het gemiddelde aandeel van het energieverbruik voor verwarming, koeling, sanitair warm 
water en hulpenergie in het jaarlijkse karakteristieke energieverbruik van woningen getoond voor 
verschillende maatregelenpakketten. Door het toepassen van het maatregelenpakket 90A bekomt men voor 
200 geometrieën een gemiddeld E-peil van E90. Met het maatregelenpakket 60A bekomt men voor dezelfde 
gebouwen gemiddeld E60. Het pakket P30 is qua maatregelen vergelijkbaar met de maatregelen die 
toegepast worden in een passiefhuis. Gemiddeld komt men dan op E30 uit.  

Bij de huidige woningen (zie pakket P90A) maakt het energeverbruik voor verwarming (oranje staaf) nog 
steeds 70% uit van het totale karakteristieke energieverbruik. Op deze post kan men dus de grootste 
besparing realiseren. Dit kan men enerzijds doen door de installaties te verbeteren, en anderzijds door 
behoefte aan verwarming te beperken. De netto-energiebehoefte voor verwarming bekomt men door van de 
warmteverliezen de warmtewinsten af te trekken. Er zijn twee soorten verliezen: het transmissieverlies en het 
ventilatieverlies (donkerblauwe staafjes in de kolom ‘verliezen’). Er zijn twee types winsten: zonnewinsten en 
interne warmtewinsten. Bij een doorsnee-woning zijn de verliezen veel groter dan de warmtewinsten.  

De netto-energiebehoefte voor verwarming maakt bij woningen met een gemiddeld E-peil van E90, 55% uit 
van het jaarlijkse primaire karakteristieke energieverbruik (oranje staaf in kolom ‘winsten’). Voor woningen met 
een gemiddeld E-peil van E60, is de netto-energiebehoefte voor verwarming goed voor 45% van het jaarlijkse 
primaire karakteristieke energieverbruik. In absolute termen is het karakteristiek jaarlijks primair 
energieverbruik wel veel gedaald, voornamelijk door de verliezen te beperken. 

 

Figuur 14: aandeel van de verschillende energieverbruiken in het karakteristiek primair energieverbruik van woningen, voor verschillende 
maatregelenpakketten: P90 = gemiddeld E90 bij 200 woningen, P60 = gemiddeld E60 bij 200 woningen, P30 = gemiddeld E30 bij 200 

woningen 

Met het opleggen van eisen aan de thermische isolatie beperkt men enkel de transmissieverliezen. Om een 
zeer goede gebouwschil te realiseren, zoals de diverse sectorverenigingen vragen, moet men naast de 
transmissieverliezen ook de bewuste ventilatieverliezen en de verliezen door in- en exfiltratie beperken. Om 
dat te bereiken, vormt de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming het aangewezen criterium. De netto-
energiebehoefte voor verwarming bepaalt eveneens de grootte van de te plaatsen verwarmingsinstallatie. 
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Naast de vraag uit de sector, zijn er nog twee andere redenen om een eis op de netto-energiebehoefte voor 
verwarming in te voeren.  

Artikel 9 van de revisie van de EPBD-richtlijn bepaalt dat vanaf 2021 enkel nog bijna-energieneutrale 
gebouwen mogen worden opgericht. Een bijna-energieneutraal gebouw wordt gedefinieerd als volgt: “een 
gebouw met een zeer hoge energieprestatie, zoals vastgesteld volgens bijlage I. De dichtbij nul liggende of 
zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit 
hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt 
geproduceerd te bevatten”.  

Figuur 14 toont aan dat het beperken van de netto-energiebehoefte voor verwarming nodig is om op termijn te 
komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. 

De tweede reden is dat het sinds 1 januari 2010 mogelijk is om in aanmerking te komen voor een 
belastingsvermindering voor energiebesparende uitgaven als men een ‘lage-energiewoning’, een 
‘passiefwoning’  of een nulenergiewoning bouwt. De verschillende categorieën werden door de federale 
wetgever als volgt gedefinieerd:  

- lage-energiewoning: een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en 
koeling moet beperkt blijven tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. 

- passiefwoning: een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling 
moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte en het luchtverlies bij een 
luchtdichtheidsproef met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 Pascal 
niet groter is dan 60%van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur). 

- nulenergiewoning: een woning die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en 
waarvan de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt 
gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 

De woningen die aan die bepalingen beantwoorden, worden gecertificeerd door een door de Koning 
aangeduide instelling of door de bevoegde gewestelijke administratie. De belastingvermindering wordt 
verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken en bedraagt: 

- 300 euro (geïndexeerd) per belastbaar tijdperk en per woning voor een lage-energiewoning;  
- 600 euro (geïndexeerd) per belastbaar tijdperk en per woning voor een passiefwoning; 
- 1.200 euro (geïndexeerd) per belastbaar tijdperk en per woning voor een nulenergiewoning. 

De federale overheid heeft voor de voormelde definities geen gebruik gemaakt van het E-peil, de eis aan de 
energieprestatie van een gebouw die overeenkomstig de Europese EPBD-richtlijn wordt vastgelegd door de 
gewesten. De E-peileis is immers pas sinds mei 2010 van kracht in Wallonië. Om iedere belastingplichtige in 
aanmerking te laten komen voor die nieuwe fiscale steunmaatregel, zijn andere voorwaarden gedefinieerd.  

Aangezien de bevoegde gewestelijke administraties kunnen certificeren en de berekeningsmethode niet wordt 
vastgelegd, heeft het VEA de indicatoren waaraan voldaan moet worden voor de belastingsvermindering, 
toegevoegd in de formulieren van de EPB-aangifte en het EPC-bouw.  

Voor de belastingsvermindering wordt een voorwaarde gesteld aan de netto-energiebehoefte voor 
verwarming en koeling. De netto-energiebehoefte voor koeling is echter veel kleiner dan de netto-
energiebehoefte voor verwarming. Bovendien wordt de netto-energiebehoefte voor koeling al beperkt door de 
eis op het vlak van het risico van oververhitting. Het VEA stelt dan ook voor om enkel aan de netto-
energiebehoefte voor verwarming een eis te stellen. 

De netto-energiebehoefte per eenheid brutovloeroppervlakte voor een bepaald maatregelenpakket is niet 
constant. Als men de netto-energiebehoefte voor verwarming van 200 woongebouwen met eenzelfde K-peil, 
eenzelfde luchtdichtheid en dezelfde bewuste ventilatieverliezen bekijkt, dan ziet men in Figuur 15 dat ze 
hoger is bij gebouwen met een kleine vloeroppervlakte en lager bij gebouwen met een grote vloeroppervlakte. 
Het opleggen van een constante eis is dus niet voor alle gebouwen even streng. Een constante eis is strenger 
naarmate de woning kleiner wordt. Een constante eis is echter aangewezen om de eis eenvoudig en 
transparant te houden. 
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Figuur 15: de netto-energiebehoefte voor verwarming (MJ/m³) van 200 woongebouwen voor verschillende maatregelenpakketten in 
functie van hun volume 

Als men de netto-energiebehoefte voor verwarming bekijkt van 730 woningen en appartementen met een E-
peil lager dan of gelijk aan E70 en een K-peil lager dan of gelijk aan K40, waarvan de EPB-aangifte werd 
ingediend in de periode december 2009 – maart 2010, bekomt men een spreiding per type woning zoals 
weergegeven in figuur 15. De gekozen E-peil- en K-peildrempels stemmen overeen met het 
verstrengingsvoorstel dat het VEA doet voor 2012. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00

bruto vloeroppervlakte m²

n
e
tt

o
 e

n
e
rg

ie
b

e
h

o
e
ft

e
 v

o
o

r 
v
e
rw

a
rm

in
g

 k
W

h
/m

² 

appartementen

rijwoning

halfopen woning

vrijstaande woning

 

Figuur 16: de netto-energiebehoefte voor verwarming (kWh/m²) in functie van de bruto vloeroppervlakte van 730 woningen met een E-peil 
≤ E70 en K-peil ≤ K40 
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De netto-energiebehoefte voor verwarming daalt naarmate meer en verder doorgedreven maatregelen zijn 
toegepast op vlak van isolatie (K-peil), luchtdichtheid en het beperken van de bewuste ventilatieverliezen 
(rendement warmteterugwinapparaat bij ventilatiesysteem D). Ter illustratie is een analyse gemaakt van de 
genomen maatregelen bij woningen en appartementen met een E-peil lager dan of gelijk aan E70 en een K-
peil tussen K31 en K35. 

Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: maatregelen voor EPB-aangiften met K31-K35 en E0-

E70 (277 EPB-aangiften)
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Figuur 17: analyse van de maatregelen met invloed op de netto-energiebehoefte voor verwarming, bij 277 woningen en appartementen 
met een E-peil ≤ E70 en K-peil tussen K31 en K35 (LD = gemeten luchtdichtheid v50 in m³/h.m², WTW = warmteterugwinapparaat) 

Figuur 17 toont dat voor woningen en appartementen de netto-energiebehoefte voor verwarming zakt 
naarmate meer maatregelen worden toegepast. De woningen en appartementen die zowel een goede 
luchtdichtheid hebben als een warmteterugwinapparaat, halen de laagste netto-energiebehoefte. Voor 
wooneenheden met een warmteterugwinningsapparaat zit er bij gelijkaardig K-peil, een grote spreiding op de 
resultaten. Dat is te verklaren door het verschil in rendement van het toegepaste 
warmteterugwinningsapparaat en door het verschil in compactheid.  
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Figuur 18: spreiding van de netto-energiebehoefte voor verwarming bij 730 woningen en appartementen met een E-peil ≤ E70 en K-peil ≤  
K40, in functie van de compactheid van de wooneenheid 

In Figuur 18 ziet men de impact van de compactheid op de netto-energiebehoefte voor verwarming. De 
spreiding is veel groter bij de niet compacte gebouwen dan bij de compacte gebouwen (compacter = de 
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minder verliesoppervlakte ten opzichte van het beschermde volume). Gelijkaardige figuren met de toegepaste 
maatregelen van woningen en appartementen met andere K-peilen, zijn terug te vinden in de bijlage van deze 
evaluatienota.. 

Voorstel 

De gemiddelde netto-energiebehoefte voor verwarming van de 730 onderzochte woningen en appartementen 
bedraagt 54 kWh/m². In Figuur 19 kan met de spreiding van de netto-energiebehoefte voor verwarming 
aflezen. 67% van de onderzochte woningen en appartementen heeft een netto-energiebehoefte voor 
verwarming die lager is dan 60 kWh/m². 82% van de onderzochte woningen heeft een netto-energiebehoefte 
voor verwarming die lager is dan of gelijk is aan 70 kWh/m² en 91% heeft een netto-energiebehoefte voor 
verwarming die lager is dan of gelijk is aan  80 kWh/m². 
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Figuur 19: frequentieverderling van de netto-energiebehoefte voor verwarming in kWh/m² voor 730  woningen en appartementen met een 
E-peil ≤ E70 en K-peil ≤ K40 

Het VEA stelt voor om vanaf 1 januari 2012 de netto-energiebehoefte voor verwarming te beperken tot 70 
kWh/m². Die eis is nog niet zo streng, maar zorgt er wel voor dat de gevallen waarin het lage E-peil 
voornamelijk gehaald wordt door installatietechnische maatregelen, niet meer kunnen voorkomen.  

Om de eis op de netto-energiebehoefte voor verwarming verder te verstrengen, is meer onderzoek en 
evaluatie nodig. Pas vanaf medio 2010 zal de netto-energiebehoefte voor verwarming rechtstreeks ingelezen 
worden in de energieprestatiedatabank. Daarnaast is bij een verstrenging overleg met de andere gewesten 
aangewezen.  
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4.4. Differentiatie van de EPB-eisen op gemeentelijk niveau 

4.4.1. Standpunt VVSG - gemeenten 

In de beleidsnota Energie 2009-2015 wordt gesteld: “Energiezuinig wonen biedt voordelen die steeds meer 
mensen overtuigen. We onderzoeken hoe lokale besturen de ruimte kunnen krijgen om daarop in te spelen en 
een vooruitstrevend beleid te voeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het voorschrijven van strengere 
energiepeilen voor innovatieve bouwprojecten via een stedenbouwkundige verordening waarbij lokale 
overheden bijkomende eisen kunnen opleggen op vlak van energiebesparing en energierecuperatie. Op deze 
manier kunnen bij nieuwe verkavelingen innovatieve eco-wijken worden ontwikkeld.” 

De VVSG vroeg aan het VEA te onderzoeken of in de energieprestatieregelgeving de mogelijkheid kan 
worden voorzien om gemeenten de beleidsvrijheid te geven om gebiedsgericht of gemeentebreed meer 
vooruitstrevende E-peileisen toe te passen dan wettelijk verplicht. 

De vraag kadert in het engagement van bepaalde gemeenten die ambiëren om een CO2-vrije gemeente te 
realiseren, en in de onderschrijving door een aantal gemeenten van het Convenant van de burgemeesters 
van de Europese Commissie. Dat Convenant roept lokale besturen op om initiatieven te nemen om mee te 
werken aan het energiebeleid van de Europese Unie. 

Een uittreksel uit het memorandum van de VVSG over het energiebeleid illustreert deze vraag: “De sterkste 
hefbomen in het energiebeleid moeten komen van de centrale overheden (Vlaanderen, België, Europa). Maar 
ook de lokale besturen willen meewerken aan een energie-omslag. Vlaanderen kan de lokale besturen daarin 
bijstaan door: 

- … 
- gemeenten die dat willen moeten voor delen van hun grondgebied (wijk, ontwikkelingsproject, 

verkaveling, …) vooruitstrevender energiepeilen kunnen voorschrijven dan de algemeen 
Vlaamse. 

- …” 
Momenteel heeft de VVSG geen volledig beeld van het aantal gemeenten dat vragende partij is, maar ze 
voelen wel aan dat het leeft bij een aantal gemeenten. Momenteel wordt de vraag voornamelijk gesteld door 
een groep voorlopers, ondermeer Gent en Antwerpen. De VVSG verwacht wel dat de interesse van de 
gemeenten zal toenemen. 

4.4.2. Standpunt van de sectoren 

Standpunt architecten en ingenieurs  

Uit het sectoroverleg met architecten en ingenieurs is gebleken dat de reacties op het voorzien van de 
mogelijkheid dat de gemeenten strengere EPB-eisen kunnen opleggen unaniem negatief zijn. Momenteel is 
het voor de architecten al moeilijk om bij te houden welke voorschriften voor welke gemeente gelden. Een 
bijkomende variatie in E-peileis zou het overzicht voor de bouwheren, ontwerpende architecten en uitvoerders 
sterk bemoeilijken. Voor architecten, bouwfirma’s … die in verschillende gemeenten werkzaam zijn, is het een 
grote administratieve last om alle verschillen te kennen.  

Bovendien zijn de architecten- en ingenieursverenigingen van mening dat gemeentelijke ambtenaren het 
begrip E-peil en de waarde ervan vaak niet genoeg kennen. Zij vrezen een probleem naar haalbaarheid van 
de eisen als de gemeente de vrijheid heeft zelf de eis te bepalen. A-B haalt ook aan dat het belangrijk is dat 
een gemeente een beleid kan voeren inzake ruimtelijke ordening. Maar een energiebeleid heeft sturing nodig 
vanuit een hoger niveau (gewest). 
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4.4.3. Evaluatie 

Volgens het VEA zijn er een aantal principiële en praktische aandachtspunten verbonden aan het toekennen 
van de bevoegdheid aan de gemeenten om strengere eisen te stellen op vlak van de EPB-eisen. De pro’s en 
contra’s van de verschillende opties worden hieronder naast elkaar gezet. 

Juridische onderbouw 

Er zijn twee mogelijke pistes om de gemeenten juridisch de mogelijkheid te geven om strengere EPB-eisen 
vast te stellen.  

De eerste mogelijkheid is het invoeren van strengere EPB-eisen via een gemeentelijke verordening of een 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Als de gemeenten de bevoegdheid krijgen om via die weg EPB-eisen te bepalen, 
zou dat betekenen dat de bevoegdheid zou worden overgeheveld van het beleidsveld Energie naar het 
beleidsveld Ruimtelijke Ordening.  

Bij de voorbereiding van de energieprestatieregelgeving is altijd duidelijk gesteld dat energie geen 
gemeentelijke bevoegdheid mag zijn, maar een exclusieve gewestelijke bevoegdheid. Als er strengere eisen 
gemeentelijk zouden worden verordend, wordt de gewestelijke bevoegdheid inzake energie ondermijnd. Dat 
blijkt ook uit het onderstaande antwoord dat in het Vlaams Parlement werd verdedigd bij een vraag om uitleg 
van de heer Rudi Daems (vraag nr. 1107) 

“De decreetgever heeft de bevoegdheid tot het bepalen van de EPB-eisen exclusief opgedragen aan de 
Vlaamse Regering. Artikel 4 van het decreet van 22 december 2006 … bepaalt immers imperatief dat de 
Vlaamse Regering de EPB-eisen bepaalt. De bevoegdheid tot het bepalen van de EPB-eisen is door het 
decreet dus toegewezen aan de Vlaamse Regering, en niet aan de provinciale of gemeentelijke 
overheden, reden waarom een gemeente onbevoegd is om bv in een RUP andere EPB-eisen op te 
leggen dan deze die door de Vlaamse Regering in het besluit van 11 maart 2005 zijn bepaald.  

Het EPB-decreet heeft verder als lex specialis voorrang op het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) dat als lex generalis geldt en ontneemt bijgevolg hoe dan 
ook de bevoegdheid van de provincie en de gemeente terzake. Dit betekent dat de provincie of gemeente 
op grond van artikel 54 en 55 DRO in een stedenbouwkundige verordening geen EPB-eisen kan 
opleggen, zelfs al bepalen deze artikelen dat de verordening onder meer kan zorgen voor “de thermische 
en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de energiebesparingen en energieterugwinning”“ 

Vanuit juridisch oogpunt is het momenteel dus niet mogelijk om via een stedenbouwkundige verordening 
EPB-eisen op te leggen.  

Bovendien heeft een koppeling van de energieprestatieregelgeving aan de regelgeving op Ruimtelijke 
Ordening als nadeel dat beide beleidsvelden een ander handhavingssysteem hanteren.  

Als het vastleggen van strengere EPB-eisen deel zou uitmaken van de gemeentelijke bevoegdheid via 
stedenbouwkundige verordeningen, dan zou dit de gemeenten er toe aanzetten om een EPB-berekening op 
te vragen bij de vergunningsaanvraag. Bij het niet voldoen aan de EPB-eisen zou dit aanleiding kunnen 
geven tot het niet vergunnen van de geplande werken. De praktijk wijst uit dat niet alle maatregelen die de 
energieprestatie beïnvloeden bij de vergunningsaanvraag gekend zijn en dat er tijdens de 
bouwwerkzaamheden nog veel aanpassingen gebeuren. De maatregelen op vlak van EPB-eisen bij de 
aanvraag van de bouwvergunning zouden dan meestal ook niet overeenstemmen met het uiteindelijke 
resultaat.  

Daarnaast is de handhaving vanuit de regelgeving op de ruimtelijke ordening niet evident toepasbaar op het 
vlak van energie, namelijk wat betreft: 

- de herstelmaatregelen: het herstellen in de oorspronkelijke toestand, het betalen van de meerwaarde 
verworven door het misdrijf, het uitvoeren van aanpassingswerkzaamheden; 

- de procedures: opstellen van een proces-verbaal, schorsing van de werkzaamheden. 

Bovenstaande zaken waren argumenten om bij de vervanging van de isolatieregelgeving door de 
energieprestatieregelgeving, de energieregelgeving los te koppelen van de regelgeving op de ruimtelijke 
ordening. Het VEA is er geen voorstander van om opnieuw die weg in te slaan. 

De tweede mogelijkheid bestaat erin om strengere EPB-eisen door de gemeenten mogelijk te maken binnen 
de energieprestatieregelgeving. Juridisch gezien is dit de beste optie. Zo blijft de bepaling van de eisen nog 
steeds een bevoegdheid van het beleidsveld Energie.  
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Vrije keuze in E-peil of standaardpakket 

Er zijn een aantal mogelijkheden in de manier waarop een verstrenging door de gemeenten zou kunnen 
vastgesteld worden.  

Een eerste optie is om de gemeenten een vrije keuze te laten in het eisenniveau. Aan de optie om de 
gemeente de volledige vrijheid te geven om zelf strengere EPB-eisen te stellen, zijn een aantal nadelen 
verbonden. Als de 308 Vlaamse gemeenten allen verschillende eisen zouden stellen, zou dat zorgen voor een 
onoverzichtelijk lappendeken aan verschillende eisen en een grote onduidelijkheid in de bouwsector.  

De vraag kan bovendien worden gesteld of er bij elke gemeente wel voldoende onderbouwde technische 
kennis aanwezig is om te oordelen welke verstrengde EPB-eisen haalbaar zijn en voor welke bestemmingen 
of aard van werken. Om de haalbaarheid van het verstrengen van eisen voor bepaalde bestemmingen op te 
stellen, voeren de gewesten in samenwerking met studiebureaus en onderwijsinstellingen uitgebreide studies 
uit. Als de gemeente de vrijheid heeft om zelf EPB-eisen te stellen, kan de vraag worden gesteld naar de 
economische en financiële haalbaarheid van verstrengde eisen op een moment waarop de markt daarvoor 
misschien nog niet klaar is. 

Een alternatief is dat de Vlaamse Regering een standaardpakket voorstelt, waarbij de gemeente de 
mogelijkheid heeft om een volgende verstrenging (volgens het vastgelegde verstrengingspad van de Vlaamse 
Regering) al vroeger in gang te laten treden. De gemeente kan dan vervroegd voor bepaalde nieuwe wijken 
een volgende stap in de verlaging van de E-peileisen invoeren. Die nieuwe wijken kaderen dan in een 
voorlopersbeleid. Het werken met vooraf gedefinieerde strengere pakketten of met vaste vorken, biedt het 
voordeel dat de eisen die een gemeente oplegt al onderzocht zijn en dat de zones met strengere eisen dan 
als voorbeeld kunnen fungeren om na te gaan of de toekomstige eisen in realiteit wel haalbaar zijn.  

Gemeentebreed of voor bepaalde zones 

Inzake de mogelijke differentiatie van de EPB-eisen, is het volgens de VVSG zinvol om de beleidsvrijheid voor 
gemeenten te voorzien om zowel gebiedsgericht als gemeentebreed eisen te stellen.  

Als de gemeente ervoor opteert om voor bepaalde zones binnen de gemeente strengere eisen op te leggen, 
kan dat kaderen in het voorlopersbeleid dat een gemeente voor een bepaalde zone wenst uit te werken. Een 
bepaald deel van de gemeente/stad kan dan fungeren als een soort pilootproject. Als de gemeenten de 
strengere eisen gemeentebreed opleggen, kan dat resulteren in een sociale ongelijkheid. Het zou voor 
bepaalde groepen van bouwheren onmogelijk worden om nog in een bepaalde gemeente te bouwen of te 
verbouwen indien de verstrengde E-peil-eis heel vooruitstrevend is zonder dat een extra financiële 
ondersteuning voorzien wordt. 

Handhaving door de gemeente of door het VEA 

Als gemeenten strengere EPB-eisen mogen bepalen, ontstaat een bijkomende vraag naar handhaving toe. 
Welke instantie zal die strengere EPB-eisen handhaven? De handhaving van het behalen van de eisen is 
immers essentieel om de geloofwaardigheid van de energieprestatieregelgeving niet in het gedrang te 
brengen.  

Momenteel is enkel het VEA bevoegd (volgens artikel 2 van het EPB-decreet) om het naleven van de eisen te 
handhaven en inbreuken te sanctioneren. 

Als er voor wordt geopteerd dat het VEA ook de strengere EPB-eisen in bepaalde gemeenten moet 
handhaven, gaat dat gepaard met een grote kost voor de administratie, die enkel baat heeft voor een uiterst 
kleine groep aan koplopers.  

Momenteel berekent de EPB-software de indicatieve boetes aan de hand van een eisenpakket dat ingewerkt 
is in de EPB-software. Als de eisen niet uniform zijn voor gans Vlaanderen, zouden aangepaste 
eisenpakketten afhankelijk van de gemeente moeten worden geïmplementeerd in de EPB-software. Als die 
gemeenten en het eisenniveau jaarlijks wijzigen, dan moet de EPB-software daarvoor quasi continu worden 
aangepast.  

In de EPB-aangifteformulieren worden de geldende eisen getoond en de gerealiseerde waarden afgetoetst op 
het al dan niet voldoen ten opzichte van de eis. Een handhaving door het VEA zou betekenen dat de EPB-
aangifteformulieren op dat vlak flexibel zouden moeten worden uitgebouwd. 

In de EPB-backoffice zou een gans nieuwe berekeningsstructuur moeten worden ontwikkeld die de boetes 
ook aangepast berekent voor variabele gemeentelijke eisen. Nu zijn de berekeningen uniform voor alle 
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gemeenten en enkel afhankelijk van de datum van verguningsaanvraag (voor of na 2010). Een aangepaste 
boeteberekening zorgt voor een niet te onderschatten complexiteit. 

De ontwikkelingskosten aan de EPB-software, de EPB-frontoffice, de EPB-backoffice zouden niet opwegen 
tegen het minimale voordeel voor de beperkte groep van gemeenten die dergelijke verstrenging wensen.  

Bovendien zou een niet-uniform eisenpakket de eenduidigheid van de handhaving in het algemeen 
bemoeilijken. Het zou voor het VEA dan zeer onoverzichtelijk worden waar welke eisen zouden moeten 
worden gehandhaafd. 

4.4.4. Voorstel  

Het voorstel van de VVSG vloeit voort uit de vraag van een aantal gemeentelijke voorlopers. Zij willen zo hun 
steentje bijdragen tot de realisatie van een energiezuiniger Vlaams gebouwenpark. 

De sector (architecten, ingenieurs en aannemers) is sterk gekant tegen dat voorstel. Gedifferiëntieerde EPB-
eisen zouden grote onduidelijkheid met zich meebrengen. De ervaring met het eisenpakket tijdens de 
overgangsfase van 2006 leert dat er toen heel wat verwarring was over de eisen, waardoor in vele projecten 
de verkeerde keuzes werden gemaakt, met boetes als gevolg. 

De voorlopersgemeenten hebben deze vraag al in het kader van de evaluatie van 2008 gesteld. 
Ondertussen is ze al deels achterhaald omdat de recent goedgekeurd EPBD-recast de lidstaten oplegt om 
een voorlopersbeleid uit te werken. 

De evaluatienota 2010 bevat een voorstel om op korte termijn de EPB-eisen aan te scherpen tot het huidige 
economisch optimum. Daarnaast zal, binnen de twee jaar, het stappenplan worden vastgelegd om in 2021 tot 
bijna-energieneutrale gebouwen te komen. Het VEA startte het overleg met de stakeholders om dit pad vast 
te leggen, reeds op (zie 1.1.4 Stakeholderoverleg lange termijnpad E-peil). Tegen eind 2011 zal het VEA ook 
een voorstel voor een voorlopersbeleid voor bijna-energieneutralegebouwen uitwerken.   

Energieprestatie-eisen die verder gaan dan het private economisch optimum, kunnen vanuit een 
maatschappelijk standpunt relevant zijn. Verstrengen tot op het niveau waar men gedurende de levensduur 
van het gebouw, evenveel kosten heeft als bij het referentiepunt, is vanuit milieustandpunt relevant wanneer 
de CO2-besparing die men op die manier kan realiseren, goedkoper is dan bij andere maatregelen. De EPB-
eisen verder verstrengen dan het private economisch optimum (wat de vraag is van deze gemeenten), zou 
dan ook vanuit een voorlopersbeleid financieel ondersteund moeten worden. Idealiter wordt dus een 
mechanisme voorzien waarbij de steun wegvalt wanneer men niet kan aantonen dat men voldoet aan de 
strengere eisen die in een bepaalde voorloperszone gelden. 

In onderstaand voorstel is getracht om de door de voorlopersgemeenten gewenste mogelijkheid te voorzien 
zonder de bezorgdheid van de sector (architecten, ingenieurs en aannemers) uit het oog te verliezen en met 
een minimale verzwaring van de administratieve lasten en kosten. 

Het VEA stelt voor om in de energieprestatieregelgeving de mogelijkheid te voorzien dat de gemeenten voor 
bepaalde zones voor nieuwe gebouwen een strenger E-peil en een strenger K-peil kunnen vastleggen. De 
Vlaamse Regering legt vervolgens in het EPB-besluit twee verstrengde eisenpakketten vast die kaderen in 
het voorlopersbeleid en waaruit gemeenten kunnen kiezen.  

Indien er niet wordt geopteerd voor een handhaving door het intrekken van financiële stimulansen, stelt het 
VEA voor dat de gemeenten bevoegd zijn om op basis van de resultaten vermeld in het EPC bouw, het 
voldoen aan de strengere EPB-eisen te handhaven. De boetes dienen door de gemeente te worden bepaald 
overeenkomstig de bijlage bij het EPB-decreet. 
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4.5. Regularisaties 

4.5.1. Huidige situatie 

De term ‘regularisatieaanvraag’ wordt in de bouwwereld gebruikt voor dossiers waarbij vergunningsplichtige 
werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder vergunning of waarbij de vergunning vervallen of geschorst is. Als de 
werken hebben plaatsgevonden zonder enige vergunning (= bouwmisdrijf) en er later een regularisatie 
plaatsvindt, ligt de nieuwe datum van de aanvraag (vele) jaren later. 

De energieprestatieregelgeving verwijst naar de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning om het toepassingsgebied te bepalen. Als het gaat over nieuwbouw, spreekt het besluit van 11 
maart 2005 over "nieuw op te richten" gebouwen. Bij regularisaties gaat het natuurlijk niet langer om nieuw op 
te richten gebouwen maar om een rechtzetting van een bouwmisdrijf uit het verleden. Daarvoor legt het 
besluit van 11 maart 2005 geen EPB-eisen op. Dat betekent dat voor die dossiers op het moment van de 
regularisatiaanvraag geen procedures en EPB-eisen gelden. Momenteel is het dus zo dat wie illegaal bouwt, 
achteraf dat bouwwerk kan regulariseren zonder te moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving. 

Bij het invoeren van de regelgeving was het niet logisch dat een gebouw dat bijvoorbeeld in 1986 gebouwd 
was en in 2006 geregulariseerd werd, aan de EPB-eisen van 2006 moest voldoen. Het is echter niet wenselijk 
dat regularisaties sowieso niet onder de energieprestatieregelgeving zouden vallen.  

4.5.2. Voorstel 

Het VEA stelt voor dat voor regularisatiedossiers de EPB-eisen gelden die van toepassing waren op het 
moment dat de werken gestart zijn. Dat kan door aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van 
gebouwen, een tweede lid toe te voegen, dat luidt als volgt: 

"In afwijking van het eerste lid worden gebouwen waarvoor de aanvraag tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning een regularisatie van een bouwmisdrijf betreft, onderworpen aan die eisen 
die van toepassing waren op het moment dat de werken die het voorwerp uitmaken van deze 
aanvraag, gestart werden." 
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4.6. Wijzigingen op het vlak van ventilatie-eisen 

4.6.1. Ventilatie-eisen bij verbouwingen 

Huidige situatie 

Bij verbouwingen is het verplicht om toevoervoorzieningen te plaatsen in ruimten waar vensters vervangen 
worden. De toevoervoorzieningen moeten zo worden gedimensioneerd dat er wordt voldaan aan de 
toevoervereisten voor die ruimte. Bij een verbouwing komt het af en toe voor dat er in een ruimte 
verschillende vensters aanwezig zijn, maar er slechts één vervangen wordt. In dat geval is het in de praktijk 
niet altijd mogelijk om het noodzakelijke toevoerdebiet te behalen met enkel het rooster dat op het glas of op 
het profiel van het vervangen venster kan worden geplaatst.  

Bij voorbeeld: in een leefruimte met een oppervlakte van bijvoorbeeld 50 m² bedraagt het vereiste 
toevoerdebiet 150 m³/h. Als slechts één venster wordt vervangen met een breedte van 1 m, kan met het 
plaatsen van een toevoerrooster op dat nieuwe venster moeilijk het vereiste debiet worden gehaald. Bij het 
plaatsen van een akoestische rooster (bijvoorbeeld woningen gelegen aan relatief drukke weg), is het aantal 
producten dat men kan toepassen om het vereiste debiet te halen, nog beperkter. 

Op die manier is het praktisch bijna onhaalbaar om zonder meerinvesteringen (meer vensters vervangen, 
andere ventilatie-oplossingen zoeken) aan de EPB-eisen te voldoen.  

Voorstel 

Het VEA stelt voor om bij verbouwingen het vereiste toevoerdebiet te laten afhangen van de lengte van de 
vensters die worden vervangen, en niet van de grootte van de ruimte waarin vensters worden vervangen.  

4.6.2. Ventilatie-eisen bij uitbreidingen 

Huidige situatie 

Als men een uitbreiding bouwt van een bestaande ruimte, is het besluit van 11 maart 2005 qua ventilatie-
eisen niet altijd eenduidig. Momenteel interpreteert het VEA het besluit zo dat als er een nieuwe droge ruimte 
(bijvoorbeeld een deel van de leefruimte) in open verbinding staat met een al bestaande ruimte, er in het 
nieuwe deel toevoervoorzieningen moeten worden geplaatst zodat de vereiste toevoer voor nieuwe en 
bestaande ruimte kan worden gehaald. Ook dat is in de praktijk niet altijd realiseerbaar.  

Voorstel 

Het VEA stelt voor om in het besluit expliciet op te nemen dat het vereiste toevoerdebiet enkel voor het 
nieuwe gedeelte moet worden gehaald. 
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5. Evaluatie van de procedures en de administratieve lasten 

Het regelgevend kader dat voor de energieprestatieregelgeving werd uitgewerkt, biedt een antwoord op de 
knelpunten die ondervonden werden bij de isolatieregelgeving. De regelgeving werd losgekoppeld van de 
regelgeving ruimtelijke ordening en een eigen decretaal kader werd ontwikkeld met: 

- beter toepasbare handhavingsmaatregelen; 
- meer op maat van de vastgestelde overtreding uitgewerkte procedures; 
- doeltreffendere sancties; 
- een efficiëntere controleprocedure. 

Een overzicht van de procedures en de betrokkenen is opgenomen in het evaluatiedocument van 2008. 

In het kader van de evaluatie werden door de sector een aantal knelpunten vastgesteld en gemeld. De 
voornaamste knelpunten zijn:  

1. de laattijdigheid van de EPB-berekeningen; 
2. de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen; 
3. de administratieve last verbonden aan de opmaak van de startverklaring en de EPB-aangifte; 
4. de kwaliteit van de gegevens in de energieprestatiedatabank; 
5. de gebruiksvriendelijkheid van de EPB-software. 

Elke knelpunt wordt hieronder behandeld. Een laatste knelpunt, de handhaving, komt aan bod in een 
afzonderlijk hoofdstuk 6.  
 

5.1. Voorafberekening EPB 

5.1.1. Huidige situatie 

De energieprestatieregelgeving brengt een aantal rechtstreekse en onrechtstreekse verantwoordelijkheden 
met zich mee. Een aantal van die verantwoordelijkheden vloeien rechtstreeks voort uit het EPB-decreet, 
andere verantwoordelijkheden worden bepaald door o.a. de deontologische code van de architect en door de 
jurisprudentie van de hoven en rechtbanken. 

De architect moet bij het ontwerp van het gebouw en het opstellen van de bestekken rekening houden met de 
EPB-eisen. Hij heeft immers de deontologische plicht om zijn plannen conform alle geldende regelgeving op 
te stellen. Hij stelt aan zijn opdrachtgever de opties en maatregelen voor die ertoe leiden dat het op te richten 
gebouw voldoet aan de EPB-eisen. De architect moet geen voorafberekening maken vóór de start van de 
werken. De architect is wel verplicht om de nagestreefde E- en K-peilen door te geven aan de verslaggever. 
Om die nagestreefde E- en K-peilen te bepalen, kan de architect een berekening maken, maar hij mag zich 
ook baseren op een maatregelenpakket of op zijn ervaring.  

De verslaggever meldt voor de start van de werken in de startverklaring het nagestreefde E- en K-peil aan het 
VEA. In de meeste gevallen duidt de verslaggever de grenswaarden aan als nagestreefd peil. 

Ten laatste zes maanden na de ingebruikname van het gebouw maakt de verslaggever in de EPB-aangifte de 
definitieve berekening van het project. Pas op dat moment wordt het berekeningsresultaat aan het VEA 
bezorgd.  

5.1.2. Adviezen van de SERV  

In het advies van de SERV van 3 december 2008 wordt de late timing van de EPB-berekening als een 
knelpunt beoordeeld. De SERV is voorstander van een verplichte doorrekening vóór de start van de werken 
omdat dat aan de bouwheer meer garanties biedt dat de EPB-eisen ook effectief zullen worden gehaald. De 
huidige procedures verhinderen niet dat de werken starten zonder dat men weet of en hoe de EPB-eisen 
zullen worden gehaald. Daardoor blijken meermaals in een laat stadium (dure) kunstgrepen nodig om het 
gebouw aan de EPB-eisen te laten voldoen.  

Als de eisen in de toekomst nog strenger worden, wordt het nog belangrijker dat de EPB-berekeningen 
verplicht vroeger gebeuren. De evaluatienota’s van de sectororganisaties en de ervaringen op diverse fora 
bevestigen volgens de SERV de noodzaak voor bijkomende garanties voor de bouwpartners. Zo blijkt het niet 
doorrekenen vóór de start van de werken ook nadelen in te houden voor andere bouwpartners zoals de 
aannemers. 
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De SERV vult een voorafberekening in als een EPB-plan dat moet worden overgemaakt bij de bouwaanvraag. 
Volgens de SERV krijgt de overheid zo de mogelijkheid om in een vroeg stadium de bouwheer en zijn 
verslaggever te waarschuwen dat de EPB-eisen niet zullen worden gerespecteerd of hen zelfs te verplichten 
hun plannen (bouwaanvraag) bij te sturen. De energieprestatieregelgeving wordt daardoor minder 
sanctionerend en eerder preventief. Het EPB-plan zou voldoende ruimte laten voor flexibiliteit tijdens de 
uitvoering van de werken. Er zouden andere materialen of maatregelen kunnen worden gekozen, op 
voorwaarde dat het globale resultaat voldoet aan de wettelijke vereisten. 

Zonder een conform EPB-plan zou de vergunningverlenende overheid de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag kunnen goedkeuren, maar zolang er geen goedgekeurd EPB-plan is, wordt de 
vergunning geschorst (naar analogie met de milieuvergunningsprocedures). Het VEA zou dan instaan voor de 
goedkeuring van alle EPB-plannen ingediend met de vergunningsaanvragen en zou dat advies voor elke 
vergunning moeten communiceren aan de vergunningsverlenende instantie. 

Als voordelen van de koppeling met de stedenbouwkundige vergunning en de goedkeuring van het EPB-plan 
bij de bouwaanvraag door het VEA ziet de SERV ondermeer: 

- De schorsing van de bouwvergunning zou de bouwheer en architect/verslaggever extra 
sensibiliseren. Zonder goedgekeurd EPB-plan zou er geen vergunning zijn en zouden de 
werken niet mogen starten. 

- De vergunde start van de werken zou effectief betekenen dat de bouwheer gerust kan zijn dat 
hij achteraf geen boetes opgelegd zal krijgen voor het niet-voldoen aan de EPB-eisen, als hij 
tenminste tijdens de uitvoering niets aan het plan wijzigt.  

- Ingeval het EPB-plan niet wordt goedgekeurd, is een bijstelling van het EPB-plan sowieso 
verplicht. Immers, zolang er geen goedgekeurd EPB-plan is, blijft de bouwvergunning 
geschorst en kunnen de werken niet starten. 

- De voorziene aanmaningen, administratieve boetes en dwangsommen voor het niet of laattijdig 
indienen van een startverklaring of voor de startverklaring die niet voldoet aan de inhoudelijke 
en vormvereisten zouden kunnen worden geschrapt. 

- Er zou een incentief zijn om al bij het uitwerken van het concept van de woning aandacht te 
hebben voor de energieprestaties en het binnenklimaat en in een vroeg stadium een EPB-plan 
door een verslaggever te laten uitwerken. Als de vergunningsaanvraag en het EPB-plan 
gelijktijdig worden ingediend en ze voldoen, zou namelijk onmiddellijk een definitieve 
vergunning worden toegekend. 

5.1.3. Overleg met architecten, ingenieurs, aannemers en VMSW  

Standpunt ORI  

ORI was al van bij de start van de regelgeving vragende partij om de verslaggever vroeger in het bouwproces 
in te schakelen. De ingenieursvereniging stelt het nu zelfs sterker en vraagt zich af of de E-peilberekening niet 
als resultaatsverbintenis moet worden opgenomen in het bestek van de aannemer. De aannemer zal dan 
moeten bewaken of het bedoelde ontwerpresultaat ook effectief wordt gehaald.  

Standpunt NAV, BVA en Orde van Architecten - Vlaamse Raad  

Bij de initiële uitwerking van de procedures voor de energieprestatieregelgeving waren de 
architectenorganisaties sterk gekant tegen een voorafberekening (op dat moment EPB-voorstel genaamd). Zij 
vonden dat in de ontwerpfase de taak van de architect daarmee niet mocht worden doorkruist.  

Intussen denken de architectenverenigingen ook in de richting van een EPB-voorafberekening. Zij menen dat 
het takenpakket van de verslaggever op vandaag ontoereikend en te beperkt is omschreven. Een 
verstrenging van het E-peil maakt het noodzakelijk dat de taakomschrijving van de verslaggever wordt 
herbekeken. Hij of zij zal sterker in interactie moeten treden met de andere actoren op de werf en als het E-
peil strenger wordt, is een voorafberekening noodzakelijk. Zoniet zal men in veel projecten voor voldongen 
feiten komen te staan, waarbij het niet voldoen aan de EPB-eisen en boetes onvermijdelijk volgen. 

Standpunt Bouwunie 

Uit de evaluatienota van de Bouwunie blijkt dat de informatie over hoe het E-peil kan worden gehaald, de 
aannemer te laat of soms zelfs helemaal niet bereikt. Het pakket aan maatregelen dat nodig is, zou bij 
voorkeur veel vroeger moeten gekend zijn. Op die manier kan de aannemer er rekening mee houden bij het 
opstellen van zijn offerte. Aannemers signaleren dat architecten vaak geen voorafgaande doorrekening van 
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het project doen, waardoor pas bij de uitvoering wordt vastgesteld dat het ontwerp niet voldoet aan de EPB-
eisen. Het is dan creatief zoeken naar oplossingen om de EPB-eisen alsnog te halen. Dat legt de 
verantwoordelijkheid te veel in het kamp van de aannemers. 

Standpunt VMSW  

Volgens de VMSW zorgt een berekening in de ontwerpfase voor een extra toetsingsmoment voor de 
bouwheer. De VMSW geeft aan dat er bij architecten en studiebureaus ongenoegen leeft dat zij alles moeten 
aanleveren en bedenken, en de taak van de verslaggever beperkt is tot het rapporteren na de uitvoering. 
Bovendien gebruikt de verslaggever bij ontwerpberekeningen te vaak standaardwaarden, waardoor er geen 
juist resultaat  wordt bekomen.  

5.1.4. Evaluatie 

Uit de standpunten van de SERV en de verschillende aannemers-, architecten-, en ingenieursverenigingen 
blijkt dat alle sectoren nu vragende partij zijn om het tijdstip van de eerste EPB-berekening te vervroegen.  

Het indienen van een voorafberekening voor de start van de werken biedt niet alleen voordelen voor de 
bouwheer, ook zijn er voordelen voor andere bouwpartijen: 

- Voor de aannemers kan de voorafberekening een officieel document zijn waarin de prestaties 
van de materialen, installaties en maatregelen beschreven staan.  

- De verslaggever kan al een deel van zijn ereloon krijgen bij de voorafberekening. Momenteel 
zijn er immers verslaggevers die worden geconfronteerd met aangifteplichtigen die hen bij de 
definitieve EPB-aangifte niet wensen te betalen aangezien er niet voldaan is aan de EPB-
eisen. Uit de verslaggeversenquête blijkt dat in 14% van de gevallen waarbij niet voldaan is 
aan de EPB-eisen, de aangifteplichtige weigert de factuur van de verslaggever te betalen. 

Over het moment van de voorafberekening is er verdeeldheid. De SERV stelt een EPB-plan bij de 
vergunningsaanvraag voor. Binnen de architectenverenigingen is er verdeeldheid over het moment van de 
voorafberekening. Sommigen menen dat een voorafberekening al moet gebeuren in de ontwerpfase, dus bij 
de bouwaanvraag. Anderen vinden dat moment te vroeg: als het project niet wordt vergund, is de berekening 
tevergeefs gebeurd. Bovendien worden er na de bouwaanvraag vaak nog beslissingen genomen of 
wijzigingen doorgevoerd waardoor een voorafberekening bij de vergunningsaanvraag te vroeg is. Een 
voorafberekening bij de start van de werken is volgens sommigen dus een beter moment. 

Hieronder worden de voor- en nadelen van beide opties wat betreft het moment van de voorafberekening, 
opgesomd.  

Voorafberekening bij de vergunningsaanvraag 

Het berekenen van de energieprestatie vóór het aanvragen van de vergunning heeft als voordeel dat er een 
drijfveer ontstaat om van bij de aanvang van het project rekening te houden met de EPB-eisen. Daardoor 
kunnen in een zeer vroeg stadium de nodige maatregelen worden voorzien. Ook kunnen bepaalde 
ontwerpbeslissingen al vroeg worden vastgelegd. 

Mogelijke nadelen van een voorafberekening bij de vergunningsaanvraag zijn de volgende:  
- bij de vergunningsaanvraag is er geen zekerheid over het al dan niet verkrijgen van de 

vergunning voor het project. Als de vergunning wordt geweigerd, is de EPB-berekening een 
verloren moeite en kost. 

- bij de vergunningsaanvraag zijn veel factoren die de energieprestatie van het gebouw bepalen 
nog niet gekend: de verwarmingsinstallatie, de verlichting,… . Al te vaak zou men gebruik 
moeten maken van forfaitaire waarden waardoor het nut van de voorafberekening in vraag kan 
worden gesteld. Die forfaitaire waarden zijn bovendien zo aan de veilige (negatieve) kant, dat 
men op andere vlakken maatregelen zou moeten nemen om te voldoen aan de EPB-eisen. Bij 
een correcte berekening achteraf zou dan blijken dat de bijkomende maatregelen niet nodig 
waren. 

- de procedures in het kader van de energieprestatieregelgeving verlopen volledig elektronisch. 
Bij de vergunningsaanvraag beschikt het VEA nog niet over een elektronisch dossier: 
vergunningen worden pas opgestuurd (maandelijks) nadat ze vergund zijn. Zonder een 
koppeling aan een elektronisch vergunningsdossier, wordt de handhaving van de EPB-
voorafberekening door het VEA onmogelijk. 
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Bovendien zou het EPB-plan zoals de SERV het voorstelt als opschortende voorwaarde bij de 
vergunningsaanvraag, een grote afhankelijkheid van de beoordeling door het VEA creëren bij het goedkeuren 
van de stedenbouwkundige vergunningen door de vergunningsverlenende instanties. Het VEA beschikt niet 
over de middelen om voor alle vergunningen een ingediend EPB-plan na te kijken, goed te keuren, en als het 
nodig blijkt dat bij te sturen. Het voorstel om de startverklaring te schrappen en in plaats daarvan het EPB-
plan bij de bouwaanvraag te laten goedkeuren door het VEA, is volgens het VEA niet uitvoerbaar (zie ook 
5.3.1 Startverklaring  

 

Voorafberekening bij de start van de werken 

Het indienen van de voorafberekening bij de start van de werken neemt alvast de nadelen weg die verbonden 
zijn aan een berekening bij de vergunningsaanvraag: 

- na het verlenen van de vergunning is er meer zekerheid dat het project zal worden uitgevoerd; 
- het project bevindt zich in een verdere uitvoeringsfase waardoor al meer details gekend zijn. Er 

is nagedacht over alle aspecten die de energieprestatie beïnvloeden en over de eventuele 
bijkomende maatregelen nodig om te voldoen aan de EPB-eisen. Die kunnen dan ook exact 
(niet forfaitair) worden ingerekend. 

Daarnaast is er voor de start van de werken nog voldoende tijd om bijsturingen te doen als uit de 
voorafberekening blijkt dat de uitvoering niet zou voldoen. 

5.1.5. Voorstel 

Bij het overleg met de verschillende sectoren kwam naar voor dat een voorafberekening bij de 
vergunningsaanvraag dikwijls te vroeg is, maar bij de startverklaring misschien te laat. Een berekening tussen 
de vergunningsaanvraag en de start van de werken zou ideaal zijn omdat op dat moment de beslissingen in 
detail worden genomen en de lastenboeken/meetstaten worden uitgewerkt. Het bewijs van de 
voorafberekening zou dan bij het indienen van de startverklaring kunnen worden geleverd.  

Het VEA stelt daarom voor om bij de eerstvolgende verstrengingsdatum van de EPB-eisen, de 
voorafberekening toe te voegen als bijlage bij de startverklaring. De voorafberekening bij de startverklaring is 
een eerste formeel document dat aangeeft dat de nodige maatregelen zijn voorzien om te voldoen aan de 
EPB-eisen, maar is geen dwingende verbintenis voor het gebruik van bepaalde materialen en installatietypes. 
Tijdens het bouwproces kunnen er nog altijd wijzigingen worden doorgevoerd die bij de definitieve as-built-
EPB-aangifte worden gerapporteerd. 

In het proces van de voorafberekening zou de verslaggever een grotere rol kunnen krijgen (zie 5.2 adviesrol 
verslaggever).  

Volgende aanpassingen zijn nodig aan het regelgevend kader: 
- het toevoegen van de voorafberekening in artikel 10 van het EPB-decreet als verduidelijking. 

De definitie van de startverklaring in het EPB-decreet (artikel 3, 15 °) is voldoende breed om 
ook de voorafberekening te bevatten; 

- een wijziging van het ministerieel besluit van de startverklaring.  
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5.2. Adviesrol van de verslaggever en de verantwoordelijkheden van 
de verschillende betrokkenen 

5.2.1. Huidige situatie 

De energieprestatieregelgeving brengt een aantal rechtstreekse en onrechtstreekse verantwoordelijkheden 
met zich mee. Een aantal van die verantwoordelijkheden vloeien rechtstreeks voort uit het EPB-decreet, 
andere verantwoordelijkheden worden bepaald door o.a. de deontologische code van de architect en door de 
jurisprudentie van de hoven en rechtbanken. 

De aangifteplichtige is verplicht om de EPB-eisen na te leven. Hij neemt de nodige maatregelen opdat het 
gebouw in overeenstemming is met de opgelegde EPB-eisen. De aangifteplichtige stelt voor de start van de 
werkzaamheden een verslaggever aan die in zijn naam de startverklaring indient en ten laatste 6 maanden na 
de ingebruikname, de EPB-aangifte elektronisch indient bij het VEA. 

De verslaggever dient in opdracht van de aangifteplichtige uiterlijk voor de start van de werkzaamheden een 
startverklaring in via de energieprestatiedatabank. Binnen de zes maanden na de ingebruikname van het 
gebouw verstuurt hij de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank. Daarbij is de verslaggever 
verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de genomen maatregelen. De verslaggever is niet 
verantwoordelijk voor het al dan niet voldoen aan de EPB-eisen. 

De architect moet bij het ontwerp van het gebouw en het opstellen van de bestekken rekening houden met de 
EPB-eisen. Hij heeft immers de deontologische plicht om zijn plannen conform alle geldende regelgeving op 
te stellen. Hij stelt aan zijn opdrachtgever de opties en maatregelen voor die ertoe leiden dat het op te richten 
gebouw voldoet aan de EPB-eisen. De architect waakt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden over het 
voldoen aan de EPB-eisen. Bij aanpassingen aan de vooropgestelde maatregelen waardoor er een ernstig 
risico bestaat dat de EPB-eisen niet worden gerespecteerd, waarschuwt hij de aangifteplichtige en de 
verslaggever. 

De aannemer is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de hem toevertrouwde werkzaamheden. Hij voert 
de werkzaamheden uit conform de plannen en het bestek. De prestaties van de gekozen materialen en/of 
installaties moeten minstens voldoen aan de beschrijving van het bestek. De aannemer stelt na het uitvoeren 
van de werkzaamheden de nodige gegevens ter beschikking voor het invullen van de EPB-aangifte. Naast 
deze informatieplicht zijn voor de aannemers en de andere uitvoerders in het EPB-decreet geen specifieke 
verantwoordelijkheden vastgelegd. 

5.2.2. Adviezen van SERV en MiNa-Raad  

De SERV stelt in haar advies van 3 december 2008 dat de energieprestatieregelgeving onvoldoende 
rechtszekerheid biedt voor de diverse bouwpartners doordat de verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk zijn 
afgebakend en vaak vermengd zijn. Dat zorgt voor rechtsonzekerheid bij alle bouwpartners: bouwheren, 
architecten, aannemers, installateurs en verslaggevers. In het gezamenlijke advies van de SERV en de 
Minaraad van 17 en 18 december 2009 wordt dat standpunt bevestigd. 

De raden vragen om de verantwoordelijkheden beter af te bakenen. Als de EPB-vereisten verstrengen, 
worden ook de verantwoordelijkheden van de diverse bouwpartners groter. Een goede afbakening van de 
verantwoordelijkheden in de energieprestatieregelgeving wordt dan nog belangrijker. 

Een betere afbakening van de verantwoordelijkheden moet vermijden dat de (verstrengde) EPB-eisen leiden 
tot onnodige en dure conflicten tussen bouwheer, architect, verslaggever, aannemer(s) en installateur(s). Een 
goede afbakening van de verantwoordelijkheden bevordert volgens de SERV de naleving. Ook kan het 
onnodige rechtszaken vermijden waarin boetebetalers proberen om de boete te verhalen op degenen die 
‘fouten’ maakten. Die rechtszaken vergen tijd, middelen en ook deskundigheid waar niet elke bouwpartner 
over beschikt. Bovendien is de uitkomst van rechtsprocedures vrij onzeker, zeker als er sprake is van 
gedeelde verantwoordelijkheid onder de betrokkenen. Tot slot hangt veel af van eventuele contractuele 
bepalingen terzake.  

De raden stellen dat het beter afbakenen van de verantwoordelijkheden van de diverse bouwpartners met het 
oog op de rechtszekerheid kan worden geregeld via een aangepaste regelgeving, via standaardcontracten 
en/of via het werken met codes van goede praktijk  …. Daarbij moet de veranderende rol van die partners in 
het bouwgebeuren in het algemeen in acht worden genomen.  
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5.2.3. Overleg met architecten, ingenieurs, aannemers, de VMSW en de 
vastgoedsector 

Standpunt NAV, BVA en Orde van Architecten - Vlaamse Raad  

Uit de evaluatienota van de architectenorganisaties blijkt dat zij het takenpakket van de verslaggever op 
vandaag als ontoereikend en te beperkt beschouwen. Ze zijn van oordeel dat een verdere verstrenging van 
het E-peil het noodzakelijk maakt de taakomschrijving van de verslaggever te herbekijken. De verslaggever 
zal sterker in interactie moeten treden met de andere actoren op de werf.  

De taak van de verslaggever moet voor hen meer worden dan enkel een rapport opmaken op het einde van 
de werken. De architectenorganisaties stellen voor om de verslaggever vroeger in het bouwproces een rol te 
laten spelen en een voorafberekening te laten uitvoeren. 

Volgens de architecten en de ingenieurs is een striktere afbakening van de verschillende 
verantwoordelijkheden in de regelgeving niet nodig. De huidige bepalingen zijn voldoende. Het nog strikter 
afbakenen van verantwoordelijkheden en het concreter beschrijven ervan zal volgens de architecten- en 
ingenieursverenigingen aanleiding geven tot meer problemen en geschillen. 

Standpunt VMSW  

De VMSW ondersteunt een vergroting van de verantwoordelijkheid (en adviesrol) van de verslaggever. De 
VMSW is vragende partij om een adviesrol aan de verslaggevers toe te kennen. De inbreng van een 
specialist die mee het ontwerp begeleidt en niet enkel rapporteert, zien zij als een meerwaarde.  

Enquête bij architecten en verslaggevers 

Uit de enquête bij de architecten blijkt dat 75% van de ondervraagde architecten vindt dat de taken en 
verantwoordelijkheden binnen de energieprestatieregelgeving duidelijk zijn. Ook uit de enquête bij de 
verslaggevers blijkt dat 65 % het eens of volledig eens is dat de verantwoordelijkheden en de taken duidelijk 
zijn.  

Standpunt aannemers  

De aannemers achten een bijkomende afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende 
partijen niet nodig. Zowel voor Bouwunie als de VCB zijn in de regelgeving de verantwoordelijkheden  
duidelijk omschreven en kunnen die behouden blijven. 

Standpunt BVS 

De BVS vraagt dat er naast de architect, de aannemer … ook duidelijk een verantwoordelijkheid wordt 
vermeld voor de ingenieurs/ontwerpers van de technische installaties. In grote projecten is er naast de 
architect-ontwerper, ook een ontwerpend bureau technieken aangesteld. De verantwoordelijkheid van de 
architect wordt omschreven in de regelgeving en wordt daarnaast bepaald door de deontologische code die 
de architect verplicht om er voor te zorgen dat het gebouw aan alle regelgevingen voldoet. Zo een 
deontologische code bestaat echter niet voor de ingenieurs-technieken, vandaar dat het opnemen van hun 
verantwoordelijkheid zeker belangrijk is. Zij moeten er mee voor zorgen dat het gehele gebouw kan voldoen 
aan de EPB-eisen. 

5.2.4. Voorstel  

Uit het overleg met de verschillende actoren blijkt duidelijk dat de sector geen vragende partij is om de 
verantwoordelijkheden te wijzigen of nog strikter te definiëren. Het VEA stelt dan ook voor de bestaande 
verantwoordelijkheden niet ingrijpend te wijzigen. 

Wel blijkt er een grote vraag te leven naar het uitbreiden van de rapporteringsrol van de verslaggever naar 
een adviesrol (adviesplicht). Die adviesrol kan worden gekoppeld aan de vraag van de sector naar een 
voorafberekening vóór de start van de werkzaamheden. Het VEA stelt voor een adviesplicht toe te voegen 
aan de taken van de verslaggever bij het uitvoeren van de voorafberekening. Voorafgaand aan de start van 
de werken dient de verslaggever een voorafberekening te maken met de maatregelen die voorzien zijn om de 
EPB-eisen te halen. De verslaggever maakt de berekening op basis van materialen en keuzes die hij van de 
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architect, de ontwerper van de technische installaties en de bouwheer ontvangt. Het VEA stelt voor dat in 
geval het gebouw niet voldoet aan de EPB-eisen, de verslaggever dat moet signaleren aan bouwheer en 
architect en minstens één voorstel doet hoe dat kan worden opgelost. Hij geeft een niet-bindend advies over 
hoe wel aan de EPB-eisen kan worden voldaan. Hij toont aan welke punten kunnen worden bijgestuurd en 
bakent de probleemzones af. De aangifteplichtige neemt op voorstel van de architect de uiteindelijke 
beslissing over de maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.  

De voorafberekening introduceert een verplicht advies van de verslaggever, maar geen dwingende 
verbintenis naar maatregelen om de EPB-eisen te halen en legt ook geen verantwoordelijkheid bij de 
verslaggever voor het behalen van de EPB-eisen. De verantwoordelijkheid van de architect voor het voorzien 
van maatregelen zodat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen, vervalt evenmin.  

Het VEA stelt voor om artikel 10 van het EPB-decreet op te splitsen in twee artikelen. In het ene artikel kan 
dan de aansprakelijkheid voorafgaand aan de start van de werken behandeld worden. In het andere artikel de 
startverklaring zelf.  

Tot slot stelt het VEA voor om in te gaan op de vraag van het BVS om naast de ontwerper van gebouwen (de 
architect) de ontwerper van de technische installatie toe te voegen als verantwoordelijke partij door:  

- een definitie van technische installaties (de installaties voor ruimteverwarming, bereiding van 
sanitair warm water, koeling, ventilatie en/of verlichting) toe te voegen aan artikel 3 van het 
EPB-decreet;  

- in artikel 10§2 en in artikel 14 bij elke vermelding van de architect de ontwerper technische 
installatie toe te voegen. 
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5.3. Administratieve lastenverlaging 

In het kader van de energieprestatieregelgeving worden sinds januari 2006 tijdens het bouwproces door 
gemeenten en verslaggevers bepaalde administratieve formaliteiten vervuld. De energieprestatiedatabank 
(webapplicatie) werd ontwikkeld om de administratieve lasten te beperken door alle gegevens elektronisch te 
laten doorsturen en centraal bij het VEA te beheren. Uit de enquête van 2009 naar de verslaggevers blijkt dat: 

- 80% tevreden tot zeer tevreden is met de energieprestatiedatabank; 
- 75% tevreden tot zeer tevreden is met de gebruiksvriendelijkheid van de 

energieprestatiedatabank voor het indienen van een startverklaring of EPB-aangifte. 

Toch worden de ‘administratieve lasten en procedures’ als één van de grootste stoorfactoren genoemd, als er 
gepolst wordt naar dergelijke stoorfactoren. In het algemeen heerst er dus tevredenheid, hoewel de 
administratieve formaliteiten soms wel een bron zijn van ergernis. 

5.3.1. Startverklaring  

Huidige situatie 

In het kader van de energieprestatieregelgeving worden sommige taken als een administratieve last aanzien. 
Het indienen van de startverklaring wordt daarbij af en toe vermeld om de volgende redenen:  

- momenteel is er een dubbele melding van de start van de werken. Enerzijds is er de 
startverklaring opgemaakt door de verslaggever, anderzijds moet de bouwheer ook in het 
kader van de wetgeving op de ruimtelijke ordening de gemeente melden wanneer de werken 
starten. 

- uit het overleg met de architectenorganisaties bleek dat architecten het verplicht ondertekenen 
van de startverklaring door de architect (naast de verslaggever en de aangifteplichtige) als een 
administratieve last zien. Volgens de architecten draagt een handtekening door elk van die drie 
partijen niet veel bij tot het handhavingskader. 

- vanuit de hoek van de verslaggevers komt het signaal dat het indienen van de startverklaring in 
bepaalde gevallen administratief zwaar is. Als een vergunning wordt aangevraagd voor 
meerdere projecten of woningen dan dient per gebouw een startverklaring opgesteld te 
worden. Dat wordt als tijdrovend aanzien. 

Koppeling aan de melding van de start van de werken in het kader van de ruimtelijke ordeningsregels 

Vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging lijkt het volgens de SERV aangewezen om de twee 
communicaties – de melding aan het College van Burgemeester en Schepenen enerzijds en de 
startverklaring aan het VEA anderzijds - te integreren in één enkele verklaring aan één overheidsinstantie. Het 
voorstel om de startverklaring te integreren in de melding van de start van de werken voor ruimtelijke 
ordening, werd bij de uitwerking van de energieprestatieregelgeving al onderzocht. Uit navraag bij de 
gemeenten en het NIS bleek toen dat in minder dan 50% van de gevallen de bouwheer effectief de start van 
de werken bij de gemeente meldt.  

Aangezien het melden van de start van de werken en het aanstellen van de verslaggever een cruciale stap is 
binnen het handhavingskader van de energieprestatieregelgeving waaraan een administratieve boete 
verbonden is en de melding van de start van de werken in het kader van de wetgeving op de ruimtelijke 
ordening niet altijd wordt gedaan, werd bij de uitwerking van de regelgeving een afzonderlijk traject opgesteld. 

Momenteel is de procedure voor het indienen van een startverklaring goed gekend. De verplichting van het 
indienen van een afzonderlijke startverklaring, bouwt de zekerheid in dat een verslaggever is aangesteld. 
Door het koppelen van een voorafberekening aan de startverklaring, zal het belang van de startverklaring nog 
groter worden. Daarom stelt het VEA voor de vertrouwde procedure van de startverklaring niet te wijzigen, 
maar wel te verlichten, zoals verder beschreven wordt. 

Op termijn kan de administratieve last voor het indienen van de startverklaring verdwijnen voor 
vergunningsaanvragen die digitaal zijn ingediend. Als de digitale bouwaanvraag gerealiseerd zal zijn, zullen 
de verschillende partijen die bij een bouwproject betrokken zijn, via een webinterface een 
vergunningsaanvraag kunnen indienen en de start van de werken kunnen melden. De gegevens over de start 
van de werken zouden dan digitaal kunnen worden verstuurd naar die diensten die over die informatie 
wensen te beschikken (o.a. het VEA, het NIS  …).  
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Het VEA was de afgelopen jaren betrokken bij het overleg omtrent de digitale bouwaanvraag (cfr. beslissing 
van de Vlaamse Regering van 4 juni 2010) zodat de piste van de melding van de start van de werken via 
hetzelfde platform werd meegenomen bij de uitwerking van het project. Momenteel bevindt het project van de 
digitale bouwaanvraag zich nog altijd in een ontwikkelingsfase. De praktijk heeft uitgewezen dat het heel veel 
tijd en middelen vraagt om dergelijk grootschalig digitaal project op punt te stellen. Verwacht wordt dat het 
project de komende twee jaar nog niet operationeel zal zijn. 

Andere vragen tot aanpassingen  

Als een EPB-voorafberekening wordt geïntroduceerd bij de start van de werken, is het essentieel dat zowel de 
aangifteplichtige, de verslaggever als de architect de startverklaring met bijgevoegde voorafberekening mee 
ondertekenen. De ondertekening van de startverklaring door de architect betekent immers dat de architect op 
de hoogte is van de inhoud van de bekomen resultaten en het eventuele advies van de verslaggever. Het 
VEA stelt dan ook voor om die verplichting te behouden. 

De administratieve lasten gekoppeld aan het indienen van de startverklaring zouden kunnen worden 
verminderd door een startverklaring per vergunning in plaats van één startverklaring per gebouw te laten 
indienen. Weliswaar betekent dat een aanpassing van de energieprestatiedatabank zodat meerdere 
administratieve en kadastrale liggingen bij de startverklaring kunnen worden gevoegd.  

De administratieve last die momenteel gepaard gaat met het indienen van verschillende startverklaringen voor 
eenzelfde vergunning, kan echter ook worden verminderd op een andere manier, nl. de redesign van de 
energieprestatiedatabank (zie 5.3.3). De optimalisatie van de frontoffice van de energieprestatiedatabank die 
in die redesign wordt beoogd, zal als resultaat hebben dat een verslaggever geen afzonderlijke documenten 
meer zal moeten indienen waarvoor hij telkens de corresponderende vergunning moet opzoeken. De 
verslaggever zal éénmalig een project koppelen aan een vergunning en aan dat dossier zonder veel 
meerwerk en met een maximale recuperatie van gegevens uit het basisdossier, overzichtelijk verschillende 
documenten hangen. 

5.3.2. EPB-aangifte 

Huidige situatie 

De EPB-aangifte wordt opgemaakt per wooneenheid of per eenheid van bestemming. Om de EPB-aangifte in 
te dienen, genereert de verslaggever per eenheid een epba-file uit de EPB-software. Na het opzoeken van de 
overeenkomstige vergunning, laadt hij het epba-bestand op in de energieprestatiedatabank. Daarmee wordt 
de EPB-aangifte voorlopig ingediend. De verslaggever kan dan de voorlopig ingediende EPB-aangifte 
definitief indienen en koppelen met het officiële CRAB-adres. Daardoor wordt de EPB-aangifte en het 
energieprestatiecertificaat gekoppeld aan een unieke administratieve ligging. De definitieve EPB-
aangifteformulieren kan hij per onderdeel (hoofdformulier, energieprestatiecertificaat, transmissieformulier, 
formulier opdeling bouwproject, E-peilformulier) downloaden en afdrukken. 

In het geval van een eengezinswoning is de administratieve last voor het indienen van een EPB-aangifte 
beperkt. De administratieve last stijgt echter in het geval van meergezinswoningen, appartementen of 
identieke woningen binnen eenzelfde vergunning. Per eenheid (appartement/woning) moet de verslaggever 
een epba-bestand genereren, opladen, koppelen aan de vergunning, voorlopig en definitief indienen. Per 
eenheid moeten vijf verschillende formulieren (in geval van nieuwbouw) worden gedownload en afgedrukt. 

Het VEA is zich bewust van de administratieve last bij het indienen van een EPB-aangifte voor projecten die 
bestaan uit meerdere dossiers. Het enerzijds apart moeten opladen van de epba-file voor verschillende 
dossiers met eenzelfde vergunning (eenzelfde EPB-dossiernummer) en anderzijds het afzonderlijk moeten 
downloaden of afdrukken van de verschillende EPB-aangifteformulieren voor één project, is tijdrovend. 

Eén epba-file voor verschillende dossiers in één project 

Het administratieve werk om de EPB-aangifte door te sturen en definitief in te dienen, zou grondig 
vereenvoudigen als het mogelijk zou zijn om de epba-file voor het ganse dossier in één stap te kunnen 
genereren in plaats van voor elk dossier afzonderlijk.  
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De werklast voor een appartementsgebouw met 30 appartementen zou als volgt wijzigen: 
- huidige situatie:  

▪ 30 epba-files genereren in de EPB-sofware;  
▪ 30 epba-bestanden afzonderlijk opladen in de energieprestatiedatabank met 30 keer 

een koppeling maken naar de vergunning;  
▪ 30 voorlopige EPB-aangiften definitief indienen en koppelen aan het officiële CRAB-

adres. 
- gewenste situatie:  

▪ 1 epba-bestand genereren voor het ganse project in de EPB-sofware; 
▪ 1 epba-bestand opladen in de energieprestatiedatabank met een eenmalige 

koppeling naar de vergunning; 
▪ 30 voorlopige EPB-aangiften definitief indienen en koppelen aan het officiële CRAB-

adres (het blijft immers gewenst om dossier per dossier na te gaan of de voorlopige 
EPB-aangifte correct is en definitief mag worden verstuurd). 

Daarbij blijft het wenselijk dat de optie om de verschillende epba-bestanden afzonderlijk te genereren uit de 
EPB-software en op te laden in de energieprestatiedatabank, blijft bestaan. Voor een project met meerdere 
wooneenheden is de datum van ingebruikname voor elk wooneenheid (appartement, woning) en dus de 
deadline voor het indienen van de EPB-aangifte, niet steeds hetzelfde. De kostprijs voor dergelijke 
ontwikkeling is waarschijnlijk vrij beperkt (30.000 à 50.000 euro).  

De administratieve last die momenteel gepaard gaat met het indienen van verschillende EPB-aangiften voor 
eenzelfde vergunning, kan echter ook worden verminderd op een andere manier, namelijk de redesign van de 
energieprestatiedatabank (zie 5.3.3). 

Samenvoegen van de formulieren van de EPB-aangifte. 

De verschillende formulieren die onderdeel uitmaken van de EPB-aangifte zouden kunnen worden 
samengevoegd tot één of twee pdf-documenten. Enerzijds één document met het hoofdformulier, het 
formulier opdeling van het project, het transmissieformulier en het E-peil-formulier en anderzijds het 
energieprestatiecertificaat (in kleur). Door de formulieren te koppelen in 2 aparte pdf-documenten, wordt de 
administratieve last voor de verslaggever verminderd. 

Het zou niet meer nodig zijn om elk document afzonderlijk te downloaden, op te slaan en af te drukken vanaf 
de energieprestatiedatabank. In plaats van die bewerking per EPB-aangifte 5 keer te moeten uitvoeren zou 
die maar 1 of 2 keer moeten worden uitgevoerd. De kostprijs voor dergelijke ontwikkeling is waarschijnlijk ook 
beperkt (15.000 à 25.000 euro). Het VEA stelt voor om dat voorstel op te nemen in de lijst van de verdere 
ontwikkelingen van de energieprestatiedatabank.  



 

 99 

5.3.3. Redesign webapplicatie energieprestatiedatabank 

Huidige situatie 

De energieprestatiedatabank werd ontwikkeld om alle gegevens elektronisch te laten doorsturen en centraal 
bij het VEA te beheren. Iedere gemeente en RO-Vlaanderen staan in voor het maandelijks elektronisch 
verzenden van hun stedenbouwkundige vergunningsgegevens (in de toekomst inclusief meldingen) naar de 
energieprestatiedatabank. De verslaggever staat in voor het elektronisch indienen van de startverklaring en 
de EPB-aangifte na de ingebruikname van het gebouw.  

Daarnaast is de energieprestatiedatabank ook uitgebouwd als een centraal systeem voor beheer van de 
energieprestatiecertificaten (EPC) van bestaande woningen en publieke gebouwen.  

 

 

Figuur 20. Schema van de energieprestatiedatabank 

Het VEA beheert de handhavingsprocessen via de backoffice. Op basis van die aanwezige documenten 
kunnen werfcontroles worden ingepland en briefwisseling worden opgesteld voor het niet-indienen van 
bepaalde documenten of het niet-voldoen aan de EPB-eisen. De backoffice laat het VEA ook toe de 
administratieve opvolgacties verder te beheren (herinneringen, aanmaningen en hoorzittingen), verslaggevers 
te controleren en rapporten en statistieken te genereren. 

Voor het gedeelte EPB nieuwbouw & verbouwingen (zie kader in Figuur 20) zijn er drie documenten: 
- de stedenbouwkundige vergunning, doorgestuurd door de gemeente of RO-Vlaanderen via 

XML, waaraan een uniek energieprestatiedossiernummer is toegekend; 
- de startverklaring; 
- de EPB-aangifte.  

Die drie documenten worden in de energieprestatiedatabank op basis van het EPB-dossiernummer 
samengevoegd tot één EPB-dossier. Het bestaan van één dossier met een vergunning, een of meerdere 
startverklaringen en een of meerdere EPB-aangiften, is een cruciale schakel in het ganse handhavingsproces 
en wordt in de toekomst nog belangrijker. De doorgestuurde gegevens worden niet enkel gebruikt bij de 
handhaving van de energieprestatieregelgeving door het VEA maar ook bijvoorbeeld bij het automatisch 
toekennen van premies en kortingen op de onroerende voorheffing aan de bouwheren die energiezuinig 
bouwen. 

In realiteit blijken de documenten vaak niet gekoppeld te zijn door onder andere volgende fouten in het EPB-
dossiernummer: 

- een foutieve schrijfwijze in het EPB-dossiernummer door de verslaggever, bijv. het weglaten 
van een nul; 

- het EPB-dossiernummer dat door de gemeente aan de bouwheer wordt meegegeven bij het 
ontvangstbewijs van de vergunning, verschilt van het elektronisch door de gemeente 
doorgestuurde EPB-dossiernummer van de vergunning. 
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Elk klein verschil in de schrijfwijze van het EPB-dossiernummer in de startverklaring of in de EPB-aangifte, 
zorgt ervoor dat een nieuw dossier wordt aangemaakt in plaats van het document te koppelen aan het dossier 
waarin de vergunning wordt bewaard. Daardoor ontstaan bij de handhaving volgende problemen: 

- bouwheren krijgen ten onrechte een brief voor het niet-indienen van een startverklaring of een 
EPB-aangifte; 

- controles worden verkeerd ingepland; 
- bouwheren mislopen de automatische vermindering van de onroerende voorheffing; 
- extra manueel controlewerk is nodig bij de handhavingsprocessen: de automatisch 

gegenereerde brieven voor het niet-indienen van de nodige documenten (startverklaring en 
EPB-aangifte) worden manueel dossier per dossier in de EPB-backoffice gecontroleerd om na 
te gaan of de documenten niet onder een ander EPB-dossiernummer werden ingediend. 

Om de correcte koppeling tussen de vergunning enerzijds en de startverklaring en de EPB-aangifte anderzijds 
te garanderen en om de verslaggever een meer gebruiksvriendelijke applicatie aan te bieden waaraan minder 
administratieve lasten voor het indienen van de documenten verbonden zijn, werd voor de frontoffice een 
redesignproject uitgewerkt.  

Voorstel  

In een eerste fase, gerealiseerd in juli 2009, is de webapplicatie documentgebaseerd gebleven, maar moet de 
verslaggever de startverklaring en de EPB-aangifte aan de vergunning koppelen door middel van een 
zoekfunctie voor vergunningen. Die eerste fase was vooral gericht op het garanderen van een correcte 
koppeling tussen de vergunning enerzijds en de startverklaring en EPB-aangifte anderzijds. 
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In een tweede fase zijn volgende wijzigingen aan de webapplicatie voor de verslaggever voorzien: 
- de webapplicatie voor de verslaggever wordt volledig dossiergebaseerd. De verslaggever 

maakt éénmalig een EPB-dossier aan op basis van een vergunning en koppelt daaraan de 
startverklaring(en) en de EPB-aangifte(n): zie Figuur 21 en Figuur 22; 

- de ganse applicatie krijgt een volledig nieuwe look en feel en extra functionaliteiten. In de 
huidige webapplicatie heeft de verslaggever geen overzicht per dossier. Alle startverklaringen 
worden onder elkaar opgelijst, evenals alle EPB-aangiften. Met de redesign van de frontoffice 
zou de verslaggever een handige tool krijgen waarbij hij één EPB-dossier heeft waaronder hij 
overzichtelijk de startverklaring en de EPB-aangiften kan hangen (Figuur 23). Ook de manier 
van het tonen van de resultaten en de bijkomende bewerkingen op één dossier (wijzigen, 
kopiëren) zouden gebruiksvriendelijker worden. 

 

 

Figuur 21: voorbeeldscherm voor het aanmaken van een EPB-dossier in de nieuwe look-and-feel. 

 

  

Figuur 22: voorbeeldscherm met een overzicht van verschillende EPB-dossiers voor de verslaggever.  
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Figuur 23: voorbeeldscherm met overzicht van documenten onder één EPB-dossier.  

 

 
De tweede fase werd nog niet ontwikkeld wegens gebrek aan financiële middelen. Uit de analyse voor de 
redesign van de frontoffice is gebleken dat aan de realisatie van dergelijke nieuwe gebruiksvriendelijke 
webinterface voor verslaggevers een ontwikkelingskost is verbonden van minimaal 300.000 euro. Als die 
aanpassing aangewezen blijkt, dienen de nodige middelen daarvoor te worden vrijgemaakt.  
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5.3.4. Aard van het werk en indeling van het gebouw  

Huidige situatie 

De EPB-eisen die van toepassing zijn op een bepaald gebouw zijn afhankelijk van de 'aard van het werk' 
(nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging …) en van de bestemming van het gebouw (wonen, kantoor, 
school, industrie ...). 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 onderscheidt elf soorten werkzaamheden: 
1. Nieuwbouw: het optrekken van een nieuw gebouw zonder voorafgaand sloopwerk. 
2. Herbouw: het optrekken van een nieuw gebouw nadat het bestaande gebouw volledig gesloopt 

werd. 
3. Ontmanteling: het verbouwen van een gebouw met een beschermd volume ('BV') dat groter is 

dan 3.000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft, maar waarbij de 
installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat en minstens 75 % van de gevels 
vervangen worden. 

4. Gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m³: het aanbouwen van een nieuw deel 
waarvan het BV groter is dan 800 m³, na het slopen van een deel van het bestaande gebouw. 

5. Gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid: het aanbouwen van een nieuw deel dat 
minstens één wooneenheid bevat, na het slopen van een deel van het bestaande gebouw. 

6. Uitbreiding met een BV groter dan 800 m³: het aanbouwen van een nieuw deel waarvan het BV 
groter is dan 800 m³, zonder voorafgaand sloopwerk. 

7. Uitbreiding met minstens één wooneenheid: het aanbouwen van een nieuw deel dat minstens 
één wooneenheid bevat, zonder voorafgaand sloopwerk. 

8. Gedeeltelijke herbouw met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden: 
het aanbouwen van een nieuw deel waarvan het BV kleiner is dan of gelijk aan 800 m³ en dat 
geen extra wooneenheden bevat, na het slopen van een deel van het bestaande gebouw. 

9. Uitbreiding met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden: het 
aanbouwen van een nieuw deel waarvan het BV kleiner is dan of gelijk aan 800 m³ en dat geen 
wooneenheden bevat, zonder voorafgaand sloopwerk. 

10. Verbouwing: alle werkzaamheden aan een bestaand gebouw waarbij het volume van het 
bestaande gebouw niet toeneemt en die geen 'ontmanteling' zijn. 

11. Functiewijziging met een BV groter dan 800 m³: het wijzigen van de functie van een bestaand 
gebouw of een deel ervan met een BV groter dan 800 m³. Het betreft een functiewijziging waarna, 
in tegenstelling tot vroeger, energie verbruikt wordt om een specifiek binnenklimaat te realiseren 
voor mensen, of het wijzigen van een industriële bestemming in een woon-, kantoor- of 
schoolbestemming. Andere functiewijzigingen worden beschouwd als verbouwingen. 

In het besluit is sprake van vijf soorten bestemmingen:  
1. Wonen. 
2. Kantoor. 
3. School. 
4. Industrie. 
5. Andere specifieke bestemming, zoals horeca, sport en ontspanning, gezondheidszorg, handel …. 

Tabel 8 geeft het overzicht van de geldende EPB-eisen naargelang van de 'aard van het werk' en de 
‘bestemming van het gebouw’. Om een gebouw waaraan werken uitgevoerd worden op te splitsen in 
eenheden waarop één pakket EPB-eisen van toepassing is, werd de methodiek ‘indeling van het gebouw’ 
uitgewerkt. Een bouwproject wordt onderverdeeld in deelprojecten (zelfde aard van werkzaamheden) en dan 
in subdossiers (zelfde aard en zelfde bestemming). 
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Praktijkervaring 

Tot voor kort waren er in het kader van de wetgeving ruimtelijke ordening geen definities van de verschillende 
types werkzaamheden zoals verbouwing, uitbreiding …. De architect kon min of meer vrij de uit te voeren 
werkzaamheden omschrijven in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Als aan een bestaand gebouw 
zowel verbouwd als uitgebreid werd, omschreef de architect dat meestal als ‘verbouwen van …’ of ‘renoveren 
van …’.  

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden ‘verbouwing’ en ‘herbouwen’ nu wel gedefinieerd, 
namelijk: 

- in artikel 4.1.1, 12°: ‘verbouwing’ = ‘aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande 
bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent 
behouden worden’; 

- in artikel 4.1.1, 6° ’herbouwen’ = ’een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig 
procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande 
bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie 
bouwen’. 

Volgens de energieprestatieregelgeving moeten werken aan bestaande gebouwen die de architect omschrijft 
als ‘verbouwen van …’ of ‘renoveren van …’ wel in verschillende projecten worden opgesplitst (bv. 
werkzaamheden aan het bestaand gebouw zijn een ‘verbouwing’ en het bouwen van een uitbreiding aan 
hetzelfde gebouw is een ‘uitbreiding’). De verplichte opdeling van een verbouwingsproject betekent een 
bijkomende administratieve last voor bouwheer en verslaggever want voor elk deelproject moet een EPB-
aangifte worden ingediend bij de energieprestatiedatabank. Bovendien leidt het tot veel verwarring, foutief 
ingedeelde projecten en veel vragen. 

Bijvoorbeeld:  

Bij de verbouwing van een woning zoals hieronder afgebeeld, moet de verslaggever twee deelprojecten 
aanmaken: één deelproject verbouwing voor het bestaande gedeelte en één deelproject voor de uitbreiding < 
800 m³. Hij moet 2 EPB-aangiften genereren, 2 bestanden doorsturen, de diverse formulieren van beide EPB-
aangiften downloaden, printen en ondertekenen.  

Dergelijke situatie is soms ook complex naar rapportering. Als een deel plat dak van de bestaande woning 
wordt vernieuwd, dan moet dat schildeel worden gerapporteerd in de EPB-aangifte ‘verbouwing’. In het geval 
dat het plat dak doorloopt boven de woonruimte en de keuken van de uitbreiding, moet de verslaggever 
datzelfde schildeel plat dak ook rapporteren in de EPB-aangifte van de ‘uitbreiding’. Gelijkaardige dubbele 
rapporteringen kunnen ook voorkomen bij ventilatievoorzieningen.  

 

Figuur 24 - voorbeeld van eengezinswoning met verbouwing en uitbreiding 

Bij de VEA-helpdesk worden heel veel vragen gesteld over de indeling van een project, zowel naar 
verschillende aard van het werk (opdeling in deelprojecten in de EPB-software) als naar de verschillende 
bestemmingen (verdere opdeling van een deelproject in 1 of meerdere subdossiers in de EPB-software). 

Het grootste deel van die vragen gaat over combinaties van kleine uitbreidingen, kleine herbouw, verbouwing 
en functiewijzigingen. De vraagstellers vragen meer verduidelijking over de te maken keuze tussen die types 
‘aard van het werk’. Ze vragen vooral bevestiging of de door hen voorgestelde indeling en keuze tussen kleine 
uitbreiding, kleine herbouw, verbouwing of functiewijziging wel correct is en of ze zo verder kunnen met het 



 

 105 

invoeren van alle gegevens van het gebouw of deel van het gebouw. De vraagsteller vraagt bevestiging 
omdat als in een later stadium zou blijken dat hij niet de correcte ‘aard van het werk’ heeft aangevinkt en een 
wijziging moet doorvoeren, alle gedane invoer van gegevens verloren gaat.  

Wetgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft men een eenvoudigere opdeling naar ‘aard van het werk’ 
gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen slechts drie verschillende categorieën: 

1. Nieuw of aan nieuw gelijkgesteld EPB-gebouw: 
Bepaalde uitbreidingen en grote renovaties zoals een ontmanteling en heroptrekken van nieuwe 
gevels worden gelijkgesteld aan een nieuw gebouw. 

2. EPB-gebouw in zware renovatie: 
Het betreft een renovatie van een gebouw met een vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², waaraan 
ofwel belangrijke werken (> 25%) aan de gebouwschil worden uitgevoerd, ofwel belangrijke werken (> 
500kW) aan de technische installaties worden uitgevoerd. 

3. EPB-gebouw in eenvoudige renovatie: 
Het betreft een renovatie van een gebouw (met verplichte stedenbouwkundige vergunning) die niet 
valt onder de definitie van zware renovatie. Het betreft ofwel werken aan de gebouwschil, ofwel een 
wijziging van bestemming naar ‘individuele woning’ of ‘kantoor’. 

Wetgeving in het Waalse Gewest 

In het Waalse Gewest heeft men ook een eenvoudigere opdeling naar ‘aard van het werk’ gemaakt. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen slechts vier verschillende categorieën: 

1. Nieuwbouw, herbouw of gelijkgesteld aan nieuwbouw: 
Volgende werkzaamheden worden gelijkgesteld aan nieuwbouw of herbouw:  
- het nieuwe deel bij een gedeeltelijke herbouw of uitbreiding aan een bestaand gebouw, met een 

beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens een wooneenheid; 
- de ontmanteling van een bestaand gebouw: het verbouwen van een gebouw met een beschermd 

volume dat groter is dan 1.000 m² waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft, 
maar waarbij de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat en minstens 75 % 
van de gevels vervangen worden. 

2. Ingrijpende renovatie aan een bestaand gebouw: 
Het betreft een ingrijpende renovatie van een gebouw met een vloeroppervlakte groter dan 1.000m² 
waaraan ofwel belangrijke werken (> 25%) aan de gebouwschil worden uitgevoerd, ofwel werken 
waarvan de totale kosten met betrekking tot de gebouwschil of energie-installaties, hoger zijn dan 25 
% van de waarde van het gebouw (exclusief de waarde van de grond, waarop het gebouw zich 
bevindt). 

3. Eenvoudige renovatie aan een bestaand gebouw: 
Het betreft een renovatie van een gebouw (met verplichte stedenbouwkundige vergunning) die niet 
valt onder de definitie van ingrijpende renovatie en die de energieprestatie van het bestaande gebouw 
beïnvloedt. 

4. Functiewijziging: 
Het betreft het wijzigen van de functie van een bestaand gebouw of een deel ervan, waarna, in 
tegenstelling tot vroeger, energie verbruikt wordt om een specifiek binnenklimaat te realiseren voor 
mensen, of het wijzigen van een industriële bestemming in een woon-, kantoor- of schoolbestemming. 
Andere functiewijzigingen worden beschouwd als verbouwingen. 
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Evaluatie 

Met de huidige EPB-eisen is het eisenpakket min of meer gelijkaardig voor een bepaalde aard van 
werkzaamheden. 

 

Tabel 16 - overzicht EPB-eisen - indeling in groepen volgens omvang eisenpakket 

Er kunnen 3 groepen worden onderscheiden. 

1. Nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met een beschermd volume 
(BV) groter dan 800 m³ en gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met minstens één wooneenheid: 

Het eisenpakket is bij die soorten werkzaamheden gelijk en het meest uitgebreid (E-peil, K-peil, U/R-
eisen en ventilatie). De differentiatie in eisen (strengheid van de eis, bv. het K-peil …) hangt af van de 
bestemming. Op het aspect ‘aard van het werk’ is er enkel het volgende verschil: bij de drie eerste 
werkzaamheden (nieuwbouw, herbouw en ontmanteling) moet het ganse gebouw voldoen aan de 
EPB-eisen. Bij de andere werkzaamheden zijn de EPB-eisen enkel van toepassing op het nieuw 
gebouwde deel. 

Energetisch gezien maakt het geen verschil uit of het nu gaat om een nieuwbouw, een herbouw van 
het ganse gebouw na afbraak of een quasi volledig gestript gebouw (ontmanteling) dat terug wordt 
voorzien van gevels, installaties … Ook een grote uitbreiding aan een bestaand gebouw is 
energetisch gezien gelijk aan een grote gedeeltelijke herbouw van een bestaand gebouw na afbraak 
van een gedeelte. In al die gevallen wordt er een volledig nieuw gebouw of nieuw gedeelte aan een 
gebouw opgetrokken waarin er voldoende voorzieningen kunnen worden getroffen om de nieuwbouw 
of het nieuwe gedeelte aan de gestelde EPB-eisen te laten voldoen.  

2. Gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder 
wooneenheden en verbouwing: 

Voor die drie soorten werkzaamheden is het EPB-eisenpakket gelijk. Er zijn enerzijds U- en R-
waarde-eisen voor de verbouwde en de nieuwe scheidingsconstructies en anderzijds ventilatie-eisen 
voor de nieuwe ruimten en voor de bestaande droge ruimten waarin vensters worden vervangen.  

3. Functiewijziging met een BV groter dan 800 m³: 

Voor een functiewijziging van een gebouw of een deel van een gebouw met een BV groter dan 800 
m³ wijkt het eisenpakket wat af. Er geldt een globale K-peileis en ventilatie-eisen. In de praktijk gaat 
een functiewijziging bijna altijd gepaard met verbouwingswerkzaamheden. In dat geval gelden ook de 
maximale U-waarden en minimale R-waarden.  

GROEP 1 

GROEP 2 

GROEP 3 

EISENPAKKET 1 

EISENPAKKET 2 

EISENPAKKET  3 
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De drie groepen (in Tabel 16) zijn vrij gelijkaardig met de categorieën 1, 3 en 4 van het Waalse Gewest.  

In het Waalse Gewest wordt enkel nog een bijkomende categorie gemaakt voor de ingrijpende renovaties. 
Qua eisenpakket is die categorie echter identiek aan de eenvoudige renovaties. Die categorie (en haar 
definitie) is in het Waalse Gewest expliciet toegevoegd in het kader van de implementatie van de EPBD-
richtlijn. De definitie is volledig uit de EPBD-richtlijn overgenomen. Dat is ook het geval in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In de herziene EPBD-richtlijn wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen 
ingrijpende renovaties van grote (>1000 m²) of kleine gebouwen.  

Voorstel 

Het VEA stelt vast dat de indeling van bouwprojecten naar de ‘aard van het werk’ sterk kan worden 
vereenvoudigd. De bouwsector is vragende partij om op alle vlakken (eisen en berekeningsmethodiek maar 
ook procedures en indeling) zoveel mogelijk gelijk te stemmen tussen de verschillende gewesten.  

Uit het bovenstaande is te besluiten dat de drie groepen met hun definitie en bijhorende eisenpakket het best 
aanleunen bij de categorieën volgens het Waalse Gewest.  

Het VEA stelt voor om de huidige opdeling in 11 soorten ‘aard van het werk’ te vereenvoudigen naar de 
indeling van het Waalse Gewest met volgende 3 categorieën en bijhorende definities: 

1. Nieuwbouw (of gelijkwaardig)  

= het optrekken van een nieuw gebouw of het optrekken van een groot nieuw deel aan een bestaand 
gebouw (groot = met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens een wooneenheid), al 
dan niet voorafgegaan door sloopwerken, of het ontmantelen van een gebouw (‘ontmantelen’ = het 
verbouwen van een gebouw met een beschermd volume dat groter is dan 3.000 m³, waarbij de dragende 
structuur van het gebouw behouden blijft, maar waarbij de installaties voor het realiseren van een 
specifiek binnenklimaat en minstens 75% van de gevels worden vervangen). 

2. Renovatie  

= het uitvoeren van aanpassingswerkzaamheden aan een bestaand gebouw met inbegrip van het 
optrekken van een klein nieuw deel aan een bestaand gebouw (‘klein’ = met een beschermd volume 
kleiner is dan of gelijk is aan 800 m³ en zonder extra wooneenheden), al dan niet voorafgegaan door 
sloopwerken. 

3. Functiewijziging met een beschermd volume dat groter is dan 800 m³ 

= het wijzigen van de functie van een bestaand gebouw of een deel ervan met een beschermd volume 
groter dan 800 m³. Het betreft een functiewijziging waarna, in tegenstelling tot vroeger, energie verbruikt 
wordt om een specifiek binnenklimaat te realiseren voor mensen, of het wijzigen van een industriële 
bestemming in een woon-, kantoor- of schoolbestemming. Andere functiewijzigingen worden beschouwd 
als renovaties. 

Het VEA stelt voor om de categorie ‘ingrijpende renovaties (>1.000m²)’ (cfr. categorie 2 van Waalse 
regelgeving) nog niet in een afzonderlijke categorie onder te brengen. Voor ‘alle’ renovaties van bestaande 
gebouwen (volgens de voorgestelde categorie 2) worden dan dezelfde EPB-eisen ingevoerd. In de herziene 
richtlijn (zie 2.2.5 Eisen bij werken aan bestaande gebouwen) verdwijnt de specifieke grens van 1.000 m². De 
richtlijn behoudt wel het onderscheid tussen ‘ingrijpende’ en ‘niet-ingrijpende’ renovaties, met mogelijke 
differentiatie in het eisenpakket. Wanneer het economisch haalbaar zou blijken om aan de categorie van de 
ingrijpende renovaties andere of strengere eisen op te leggen, kan een extra categorie voorzien worden. 

Nu de werkzaamheden ‘verbouwing’ en ‘herbouwen’ ook worden gedefinieerd in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, is het belangrijk af te toetsen onder welke van de 3 voorgestelde categorieën ze vallen, 
of het al dan niet nodig is om te verwijzen naar de Vlaamse Codex-definities of om ze eventueel mee op te 
nemen.  

• De ‘verbouwing’ volgens RO valt geheel onder de tweede categorie ‘renovatie’. Het is niet nodig om de 
definitie mee op te nemen in de definiëring van de tweede categorie. 

• Bij ‘herbouwen’ is het niet zo eenduidig. Er is een onderscheid te maken tussen: 

- ‘een constructie volledig afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume een nieuwe 
constructie bouwen’ valt onder de eerste categorie en is volgens de voorgestelde indeling 
gelijkwaardig aan nieuwbouw, m.a.w. voor het gebouw geldt onder meer een E-peileis en 
wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt; 
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- ‘een constructie voor méér dan veertig procent van de buitenmuren afbreken, en binnen het 
bestaande bouwvolume van de gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie 
bouwen’ kan soms onder de eerste en soms onder de tweede categorie van de voorgestelde 
indeling vallen, afhankelijk of het nieuwe deel een beschermd volume heeft dat al dan niet 
groter is dan 800 m³ en/of een extra wooneenheid omvat. 

Het VEA stelt voor om in de studie naar de kostenoptimale eisenniveau’s (zie 2.2.3 Het kostenoptimale 
energieprestatie-eisen niveau) te onderzoeken of voor dergelijke werkzaamheden de eisen van nieuwbouw 
economisch haalbaar zijn en dus kunnen vallen onder de eerste categorie. 

Als de keuze wordt gemaakt om de volledige groep werkzaamheden ‘herbouwen’ onder de eerste categorie 
(nieuwbouw of gelijkwaardig) te laten vallen, is het aangewezen om de Vlaamse Codex-definitie van 
‘herbouwen’ nog mee te verwerken in de definitie van de eerste categorie. 

Voor de drie categorieën wordt het volgende eisenpakket voorgesteld: 

1. EPB-eisen voor ‘nieuwbouw of gelijkwaardig’: 

- woongebouwen:  
▪ maximaal K-peil voor het nieuwe gebouw als geheel of het nieuwe deel aan het 

bestaande gebouw als geheel;  
▪ maximale U-waarden of minimale R-waarden voor de nieuwe constructiedelen; 
▪ maximaal E-peil voor elke wooneenheid of voor het collectieve woongebouw; 
▪ beperking van het risico op oververhitting voor elke wooneenheid of voor het 

collectieve woongebouw; 
▪ ventilatievoorzieningen die voldoen aan de minimumeisen. 

- kantoor- en schoolgebouwen:  
▪ maximaal K-peil voor het gebouw als nieuwe gebouw als geheel of het nieuwe deel 

aan het bestaande gebouw als geheel;  
▪ maximale U-waarden of minimale R-waarden voor de nieuwe constructiedelen; 
▪ maximaal E-peileis; 
▪ ventilatievoorzieningen die voldoen aan de minimumeisen. 

- gebouwen met een andere specifieke bestemming:  
▪ maximaal K-peil voor het nieuwe gebouw als geheel of het nieuwe deel aan het 

bestaande gebouw als geheel;  
▪ maximale U-waarden of minimale R-waarden voor de nieuwe constructiedelen; 
▪ ventilatievoorzieningen die voldoen aan de minimumeisen. 

- industriële gebouwen: 
▪ maximaal K-peil voor het gebouw nieuwe gebouw als als geheel of het nieuwe deel 

aan het bestaande gebouw als geheel;  
▪ maximale U-waarden of minimale R-waarden voor de nieuwe constructiedelen; 
▪ ventilatievoorzieningen die voldoen aan de minimumeisen. 

2. EPB-eisen voor ‘renovatie’: 

- maximale U-waarden of minimale R-waarden voor alle nieuwe, vernieuwde of verbouwde 
constructiedelen; 

- in de nieuwe ruimten wordt voorzien in ventilatievoorzieningen die voldoen aan de 
minimumeisen; in de bestaande ruimten waarin vensters worden vervangen of toegevoegd én 
waarin toevoer van buitenlucht verplicht is, wordt voorzien in ventilatievoorzieningen die 
voldoen aan de minimumeisen voor luchttoevoer.  

3. EPB-eisen voor ‘functiewijziging met een beschermd volume dat groter is dan 800 m³’ 

- maximale U-waarden of minimale R-waarden voor de nieuwe, vernieuwde of verbouwde 
constructiedelen; 

- maximaal K-peil 65 voor het gebouw of het deel van het gebouw dat de functiewijziging 
ondergaat; 

- ventilatievoorzieningen die voldoen aan de minimumeisen. 

Bij het toepassen van die wijziging, zal het niet meer nodig zijn om voor een verbouwing waarbij ook het 
beschermd volume wordt vergroot, twee EPB-aangiften op te maken. De administratieve last voor de burgers 
en de verslaggevers bij die meestal toch relatieve kleine projecten, zal een stuk verminderen.  
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Het wijzigen van de indeling naar aard van het werk van 11 naar 3 categorieën met bijhorende 
eisenpakketten, heeft een grote impact op de EPB-software. Ook in de startverklaring en de EPB-aangifte zijn 
wijzigingen nodig. Het VEA stelt voor om de wijzigingen door te voeren bij de introductie van een EPB-
software van de tweede generatie (zie 5.5 EPB-software). 

5.3.5. Lichtere procedures voor renovaties  

Huidige situatie 

Bij de start van de werken moet de aangifteplichtige een verslaggever aanstellen die een startverklaring moet 
opmaken en indienen in naam van de aangifteplichtige. Soms is de architect van het bouwproject de 
verslaggever, in andere gevallen is dat een extern persoon.  

Het takenpakket van de verslaggever omvat o.a. het verzamelen van gegevens (bestek, technische fiches, 
facturen …) van de gebruikte materialen en installaties en berekeningen maken met behulp van de EPB-
software. De verslaggever voert de gegevens i.v.m. geometrie, materialen en installaties in de EPB-software 
in waarmee het softwarepakket het E-peil, het K-peil, de U-waarden en de ventilatiedebieten berekent en 
nagaat of aan de verplichtingen is voldaan. 

De hoeveelheid werk van de verslaggever is in hoge mate afhankelijk van de complexiteit van het gebouw: 
hoeveel types wanden, standaard of niet-standaard technische installaties, aantal verschillende types 
wooneenheden in een appartementsgebouw, …. 

Zowel bij nieuwbouw als bij uitbreidingen en verbouwingen gelden dezelfde procedures. Bij een verbouwing is 
de nodige invoer in de EPB-software weliswaar een stuk beperkter aangezien enkel de U-waarden van de 
verbouwde en nieuwe delen en de ventilatiedebieten in ruimtes waar de vensters vervangen zijn, moeten 
worden ingevoerd en berekend.  

Bij kleine verbouwingen of uitbreidingen kunnen de administratieve lasten (aanstellen verslaggever, opstellen 
contract, indienen startverklaring en opmaak van de EPB-aangifte) en de kosten van de procedure zwaar 
doorwegen ten opzichte van de kost van de werken zelf. Een alternatieve, meer eenvoudige, procedure lijkt 
aangewezen.  

Standpunt SERV 

De SERV kaart in haar advies van 3 december 2008 die problematiek aan. De raad vraagt om een andere, 
vereenvoudigde aanpak bij (kleine) verbouwingen te testen. In het regelgevend kader van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is zo een vereenvoudigde procedure voorzien voor verbouwingen en kleine 
uitbreidingen. De SERV acht het zinvol om de ervaringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te volgen, 
maar ook in Vlaanderen al na te denken over hoe een eenvoudigere procedure vorm kan krijgen. Volgens de 
raad is het belangrijk dat ergernissen over te zware procedures bij kleine werken worden aangepakt om de 
publieke aanvaardbaarheid van de gehele energieprestatieregelgeving niet in het gedrang te brengen. 

Standpunt sector 

De architectenverenigingen zijn ook van mening dat een verkorte procedure voor eenvoudige verbouwingen 
zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de administratieve last in Vlaanderen bij kleine renovatiewerken 
grondig kan verminderen. 
Ook de ingenieursverenigingen ondersteunen de vraag om de procedures en de administratieve last bij 
verbouwingen en kleine uitbreidingen beperkt te houden. Ze dringen zelfs aan op gelijke procedures, uniforme 
naamgevingen en methodieken in de drie verschillende gewesten. 

Voorstel  

Zowel in het Brussels Hoofdstedelijk als in het Waals Gewest geldt voor eenvoudige renovaties een kortere 
procedure. In het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest is een berekening voor de start van de 
werken in alle gevallen nodig. Bij eenvoudige renovaties geldt die berekening voor de start van de werken als 
enige aangifte. Enkel bij nieuwbouw moet na de uitvoering van de werken een as-built rapportering worden 
opgemaakt.  

Bij het invoeren van de energieprestatieregelgeving in het Vlaams Gewest werd het moment van 
bewijsvoering dat werd voldaan aan de regelgeving, verschoven van de vergunningsaanvraag 
(isolatieregelgeving) tot na de ingebruikname. De ervaring met de isolatieregelgeving toonde aan dat er nog 
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veel wijzigingen werden aangebracht na de vergunningsaanvraag en dat de berekening van het K-peil in vele 
gevallen niet overeenstemde met wat er uiteindelijk werd uitgevoerd.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vereenvoudigde procedure van kracht sinds juli 2008. Als het 
VEA bij de sectororganisaties polst naar de concrete ervaringen op dat vlak, wordt geantwoord dat er nog niet 
voldoende ervaring is om uitspraken te doen over de werking van de procedures. In het Waalse Gewest is de 
energieprestatieregelgeving pas sinds 1 mei 2010 volledig van kracht. Voor een evaluatie van de praktische 
ervaring uit het Waalse Gewest is het dus ook nog te vroeg. 

De grootste administratieve last voor kleine verbouwingsprojecten ligt volgens het VEA niet in de 
berekening/aangifte zelf, maar in het feit dat in veel gevallen twee of meer EPB-aangiften nodig zijn voor 
éénzelfde verbouwingsproject. Het VEA stelt in ‘5.3.4 Aard van het werk en indeling van het gebouw’ voor om 
een verregaande vereenvoudiging door te voeren in de indeling naar aard van de werkzaamheden. Op die 
manier zal per verbouwingsproject maar één EPB-aangifte meer nodig zijn en zullen de administratieve lasten 
verminderen.  

Daarnaast stelt het VEA voor om een berekening voor de start van de werken in te voeren vanaf 2012 (zie 
hoofdstuk 5.1). Voor bouwprojecten die volledig worden uitgevoerd volgens de voorafberekening, zal de 
definitieve EPB-aangifte weinig meerwerk inhouden. De verslaggever hoeft nadien geen wijzigingen meer in 
te brengen. Voor bouwprojecten waar wel nog wijzigingen zijn uitgevoerd, zal de verslaggever nadien wat 
meer werk hebben.  

Het is momenteel niet in te schatten in hoeveel verbouwingsprojecten tijdens de uitvoering van de werken nog 
wijzigingen worden aangebracht. Het VEA stelt voor om dat punt terug te evalueren op het moment dat de 
bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd. Door de voorafberekening te vergelijken met de definitieve 
EPB-aangifte, zal dan beoordeeld kunnen worden of de definitieve EPB-aangifte bij kleine verbouwprojecten 
achterwege kan blijven.  

 

5.3.6. Mogelijkheid tot aanpassen EPB-aangifte na indieningsdatum 

Huidige situatie 

Er zijn verschillende financiële steunmaatregelen om het bouwen van woningen die een stuk energiezuiniger 
zijn dan het vereiste maximum, aan te moedigen. De netbeheerders geven een premie die afhankelijk is van 
het E-peil en van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning. Hoe lager het E-peil, hoe groter 
de premie wordt. Naar aanleiding van de verstrenging van het E-peil op 1 januari 2010, werden de 
grenswaarden om een premie te kunnen bekomen, immers naar beneden aangepast. Voor vergunningen 
aangevraagd voor 1 januari 2010, is er een premie voor E-peilen lager dan of gelijk aan E80. Voor 
vergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2010, is er een premie voor E-peilen lager dan of gelijk aan E60. 

Daarnaast werd in 2008 een verlaging van de onroerende voorheffing ingevoerd voor woningen die een E-peil 
bekomen dat lager is dan E60 (-20%) of dat lager is dan E40 (-40%). Die drempels werden (nog) niet 
aangepast naar aanleiding van de verstrenging van de E-peileis. Tot slot genieten woningen die sinds 1 
januari 2010 kunnen aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden die de federale regering bepaalde voor 
lage-energie-, passief- en nulenergiewoningen, gedurende 10 jaar van een belastingsvermindering.  

Het VEA krijgt regelmatig vragen van bouwheren die een EPB-aangifte hebben ingediend die net niet voldoet 
aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een of andere financiële steunmaatregel. Om het E-
peil nog verder te laten zakken, wensen zij bijkomende werken uit te voeren of ze hebben die werken al 
uitgevoerd nadat de EPB-aangifte is ingediend. In de praktijk betreft het in bijna alle gevallen het plaatsen van 
fotovoltaïsche zonnepanelen. In een enkel geval betreft het het plaatsen van een zonthermisch systeem voor 
sanitair warm water. 

Het opnieuw indienen van de EPB-aangifte, is binnen de wettelijke context van de EPB-aangifte echter niet 
mogelijk. De EPB-aangifte kan slechts eenmaal worden ingediend. Een correctie van een gemaakte fout is 
enkel mogelijk na voorafgaandelijk akkoord van het VEA. Het VEA gaat na of de nodige stavingsstukken die 
aantonen dat de invoer fout was, kunnen voorgelegd worden. De datum waarop de EPB-aangifte is 
ingediend, wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving gezien als het formele einde van de werken 
en eventuele aanpassingen. Extra investeringen zoals het plaatsen van een zonneboiler of PV-panelen 
dienden dan ook in het kader van de oorspronkelijke werken te zijn voorzien om in aanmerking te komen voor 
opname in de EPB-aangifte.  
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Na de uitvoering van de werken en handelingen aan gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden, dient de 
verslaggever uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het gebouw namens de aangifteplichtige een 
EPB-aangifte in bij het VEA. De verslaggever stelt de EPB-aangifte op conform de uitgevoerde werken. Hij 
omschrijft de maatregelen die de energieprestaties en het binnenklimaat van het gebouw bepalen en berekent 
of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. Hij is verantwoordelijk voor de correcte rapportering van de feitelijke 
toestand van het gebouw in de EPB-aangifte.  

De periode van zes maanden die vanaf de ingebruikname van het gebouw begin te lopen, dient om eventueel 
nog aanpassingen door te voeren om het gebouw, voorafgaand aan het indienen van de formele EPB-
aangifte, nog conform(er) met de EPB-eisen te maken. Na het verstrijken van die periode kan niet langer 
worden gepretendeerd dat er nog werken worden uitgevoerd in het kader van de 
nieuwbouw/stedenbouwkundige vergunning en betreft het dan ook nieuwe werken die losstaan van de in de 
EPB-aangifte gerapporteerde werken. Ook kan de verslaggever aan de hand van de modaliteit van de EPB-
software om een voorlopige EPB-aangifte te genereren zijn aangifteplichtige al vooraf waarschuwen omtrent 
de gevolgen van de al gerealiseerde maatregelen voor het E-peil,… en kan die laatste op basis van die 
informatie nog de nodige aanpassingen en investeringen doen vooraleer de EPB-aangifte effectief en 
definitief wordt ingediend. 

Voorstel  

Vanuit het handhavingsoogpunt is het niet wenselijk dat meerdere versies van een EPB-aangifte kunnen 
worden ingediend. Iedere versie vereist dan een bijkomende grondige controle. 

Investeringsbeslissingen die buiten de context van de energieprestatieregelgeving (nieuwbouwproject, 
herbouw) vallen, dienen te worden genomen op basis van de steunmaatregelen die van toepassing zijn voor 
bestaande woningen. In de huidige regelgevende context kan de formeel ingediende EPB-aangifte daarvoor 
niet worden aangepast.  
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5.4. Energieprestatiedatabank als authentieke gegevensbron 

5.4.1. Regeerakkoord  

Volgens het regeerakkoord van de Vlaamse Regering moet er werk gemaakt worden van administratieve 
vereenvoudiging door eenmalige gegevensopvraging en het uitbouwen van authentieke gegevensbronnen 
voor een meer efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening voor en door lokale, provinciale en gewestelijke 
besturen. 

“Er moet verder ingezet worden op administratieve vereenvoudiging en een kwaliteitsvolle regelgeving. 
Winsten op het vlak van kwaliteit, snelheid en transparantie van de dienstverlening kunnen bovendien vaker 
gehaald worden door de gegevensuitwisseling tussen overheden te verbeteren. 

De sleutel tot meer doeltreffende administratieve vereenvoudiging ligt in verhoogde inspanningen om te 
komen tot een geïntegreerde uitbouw van het intra- en interbestuurlijk gegevensverkeer (kruispuntbanken, 
netwerkdiensten, informatieportalen) als noodzakelijke onderbouw voor diverse strategische beleidsprojecten. 
Dat raamwerk, gebaseerd op eenmalige gegevensopvraging, authentieke gegevensbronnen en maximale 
gegevensdeling tussen overheden, kan substantiële efficiëntiewinsten opleveren in termen van kwaliteit, 
snelheid en transparantie van de overheidsdienstverlening”.  

5.4.2. Decreet elektronisch gegevensbeheer en beleidsnota energie 

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer dateert van 18 juli 2008. Op 15 mei 
2009 werd het uitvoeringsbesluit definitief goedgekeurd.  

Elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer zorgt voor een grotere efficiëntie en effectiviteit in de dienstverlening 
door de overheid. Daarin passen de principes van eenmalige gegevensopvraging, authentieke 
gegevensbronnen en maximale gegevensdeling tussen administraties. 

De eenmalige gegevensopvraging veronderstelt dat de overheid zo weinig mogelijk bekende en beschikbare 
informatie bij de burger opvraagt. Om de eenmalige gegevensopvraging te realiseren, worden gegevens 
opgeslagen bij de diensten die als eerste de gegevens van de burger hebben gekregen.  

Dankzij het principe van de authentieke gegevensbronnen moeten andere administratieve diensten de 
gegevens niet meer zelf verzamelen, opslaan of beheren. Zij kunnen die in principe rechtstreeks, bij voorkeur 
langs elektronische weg, bij de authentieke gegevensbron opvragen. Door dat principe van gegevensdeling 
worden de administratieve lasten en kosten voor de betrokkenen, alsook de risico’s op fouten en dubbel werk, 
verminderd. 

De uitbouw en de erkenning van de energieprestatiedatabank als authentieke gegevensbron passen binnen 
het principe van het decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en werd als doelstelling opgenomen in 
de beleidsnota Energie 2009-2014. 

5.4.3. Ombouwen van de energieprestatiedatabank tot authentieke gegevensbron  

In het kader van de energieprestatieregelgeving ontwikkelde het VEA de energieprestatiedatabank. Voor 
gebouwen die moeten voldoen aan de EPB-eisen bij bouwen en verbouwen, worden de vergunning, de 
startverklaring en de EPB-aangifte naar de energieprestatiedatabank verstuurd. In 2008 werd de 
energieprestatiedatabank uitgebreid met een luik rond het energieprestatiecertificaat (EPC). Naast de 
registratie van de energiedeskundigen, wordt de databank ook gebruikt voor het opstellen van het EPC van 
een publiek gebouw en worden alle EPC’s voor bestaande residentiële gebouwen via de databank 
beschikbaar gesteld.  

Het VEA beschikt op die manier over een elektronische gegevensbron met een schat aan informatie over de 
energieprestatie van zowel nieuwe als bestaande gebouwen. In 2008 werd het VIP-project “webservice 
energieprestatie” opgestart. Dat project zal zorgen voor de elektronische ontsluiting van de gegevens 
betreffende de energieprestatie van gebouwen aanwezig in de energieprestatiedatabank naar andere 
overheidsdiensten.  

In het kader van dat project is er nood aan het uitwerken van de energieprestatiedatabank als een 
authentieke bron voor energieprestatiegegevens. Daarnaast zou de energieprestatiedatabank zelf zoveel 
mogelijk authentieke bronnen moeten aanspreken om te vermijden dat gegevens opgevraagd worden bij 
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burgers of bedrijven die al bij de overheid gekend zijn. Door informatie op te halen uit authentieke bronnen zal 
het VEA altijd over geactualiseerde gegevens beschikken en zullen de administratieve lasten bij burgers en 
overheden verminderen. 

Doelstellingen van een authentieke gegevensbron voor de energieprestatie van gebouwen 

Een energieprestatiedatabank die opgebouwd is als authentieke gegevensbron en die zelf authentieke 
gegevensbronnen aanspreekt, heeft een meerwaarde voor zowel de overheid als voor de gebruikers en de 
burgers.  

De doelstellingen die het VEA nastreeft met het ombouwen van de energieprestatiedatabank tot authentieke 
bron zijn: 

- Unieke identificatie van personen en gebouwen: 
Elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon, elk adres en elk deel van een gebouw dat 
afzonderlijk kan worden bewoond of gebruikt, is uniek en eenduidig geïdentificeerd. De unieke 
identificatie is de sleutel om over de persoon of het gebouw gegevens op te vragen of mee te 
delen aan derden. 

- Eénmalige gegevensopvraging: 
Gegevens (bv. woonplaats) die gekend zijn in een andere authentieke bron (bv. het 
Rijksregister of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid), worden niet meer opgevraagd bij de 
gebruiker van de toepassing of bij een andere overheid. Op basis van de unieke identificatie, 
haalt de energieprestatiedatabank die gegevens op uit de betreffende authentieke bron. De 
administratieve last voor de verslaggever en dus de kost voor de aangifteplichtige, kan op die 
manier worden verminderd. 

- Beschikbaar stellen van authentieke informatie betreffende de energieprestatie van gebouwen: 
Andere overheden die het bekomen van financiële steun, subsidies of andere maatregelen 
koppelen aan de energieprestatie van een gebouw, kunnen de gegevens rechtstreeks 
bevragen in de energieprestatiedatabank. De burger moet niet verschillende keren bewijzen 
dat hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.  

Voordelen van een energieprestatiedatabank als authentieke gegevensbron  

Door informatie op te halen uit andere authentieke gegevensbronnen op basis van een unieke identificatie, 
beschikt men altijd over geactualiseerde gegevens. De administratieve lasten bij burgers en overheden zullen 
daardoor verminderen. Hieronder worden een aantal voorbeelden van de huidige werkwijze waarbij de 
gebruiker van de toepassing of een andere overheid worden bevraagd om bepaalde gegevens te controleren 
en te bevestigen en waar efficiëntiewinsten mogelijk zijn, beschreven.   

- Een verslaggever wordt op verschillende tijdstippen (bij elke startverklaring, bij elke EPB-
aangifte) gevraagd om de naam en het adres van de aangifteplichtige in te voeren. Dat kunnen 
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. De unieke identificatie van de personen in 
een dossier zou ervoor kunnen zorgen dat de actuele gegevens altijd in de formulieren worden 
vermeld zonder dat de verslaggever opnieuw die gegevens moet invoeren.  

- Een gebruiker krijgt enkel toegang tot een toepassing na een verificatie van zijn kenmerken, 
mandaten en autorisaties in een module ‘gebruikersbeheer’. Een verslaggever moet voldoen 
aan een diplomavereiste (= kenmerk) om toegang te kunnen krijgen. Momenteel geeft de 
verslaggever zelf op welk diploma hij behaalde. Om dat te controleren, vraagt het VEA via 
briefwisseling een kopie van het diploma op. Een link naar een authentieke bron met 
diplomagegevens (in opbouw) zou ervoor zorgen dat enkel nog mensen waarvan de 
authentieke bron bevestigt dat ze beschikken over het juiste diploma, zich nog kunnen 
registreren en dat het opvragen van een papieren kopie niet meer nodig is. 

- Elke gebruiker geeft bij de eerste registratie zijn naam en correspondentiegegevens op. Een 
link naar een authentieke bron met persoonsgegevens zou ervoor zorgen dat de gebruiker 
enkel nog zijn unieke identificatie moet invoeren. Op basis van de unieke identificatie kunnen 
dan naam en adresgegevens worden opgehaald uit de authentieke bron. Nu moet een 
verslaggever bijvoorbeeld zelf onthouden dat hij bij een adreswijziging in de 
energieprestatiedatabank zijn gegevens moet aanpassen. Verslaggevers die nalaten om dat 
aan te passen, zijn niet meer bereikbaar voor het VEA.  

- Verslaggevers en energiedeskundigen kunnen zowel natuurlijke personen zijn, als 
rechtspersonen of werknemers van een rechtspersoon. Een voorbeeld van een te controleren 
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autorisatie is de link tussen werknemer en werkgever. Werknemers kunnen zich registreren 
onder de rechtspersoon van de werkgever. Als de arbeidsrelatie wordt stopgezet, moet de 
toegang tot de gegevens van de rechtspersoon door de ex-werknemer, worden geweigerd. 
Een automatische update van de werknemer/werkgever-relatie is nodig om dat proces vlot te 
laten verlopen. 

- Voor het niet naleven van de procedures of van de EPB-eisen, worden administratieve 
geldboetes opgelegd door het VEA. Momenteel wordt voor elk dossier van een natuurlijke 
persoon waarvoor een hoorzitting zal plaatsvinden, bij de gemeente het domicilieadres 
geverifieerd. Het linken van natuurlijke personen en rechtspersonen (aanvragers van de 
vergunning, aangifteplichtigen) aan een authentieke bron waarin de domiciliegegevens 
geactualiseerd zijn, zal ervoor zorgen dat die verificatie door de gemeente niet langer nodig is 
en dat die taak voor het VEA zou vervallen. 

Daarnaast zal het VEA het naleven van de procedures en de EPB-eisen efficiënter kunnen handhaven. Een 
aantal probleempunten bij het toepassen van het handhavingskader voor de EPB- en EPC-regelgevingen, 
bijvoorbeeld het verkrijgen van correcte adresgegevens nodig voor briefwisseling, kunnen dan worden 
opgelost. Andere controles kunnen op een veel efficiëntere manier worden uitgevoerd:  

- De EPB-aangifte moet worden ingediend ten laatste zes maanden na de ingebruikname van 
een gebouw. Een aanzienlijk aantal aangifteplichtigen dient momenteel de EPB-aangifte niet of 
pas na een aanmaning in. Het VEA kijkt daarom na of de termijn voor het indienen van de 
EPB-aangifte wordt gerespecteerd. Momenteel wordt daarvoor een controle ter plaatse 
uitgevoerd of wordt de domiciliedatum opgevraagd bij de gemeente. Door de wijzigingen van 
de domicilie van een persoon na te gaan, zou het VEA kunnen opvolgen of een nieuw gebouw 
in gebruik genomen is zonder dat ter plaatse te moeten verifiëren of de gemeente daarvoor te 
raadplegen. Het aantal dossiers waarin de termijn voor het indienen van de EPB-aangifte wordt 
opgevolgd, zou dan kunnen toenemen. 

- Voor het niet-indienen van een startverklaring en een EPB-aangifte, stuurt het VEA een 
herinnering. Als de startverklaring of aanmaning dan niet wordt ingediend en mits een 
vaststelling of een domiciliedatum, volgt een aanmaning (aangetekende zending). Momenteel 
wordt een herinnering of aanmaning voor een startverklaring verstuurd naar het adres vermeld 
op de vergunningsaanvraag. Een herinnering of aanmaning voor een EPB-aangifte wordt 
verstuurd naar het adres van de bouwplaats voor natuurlijke personen, en naar het adres van 
de maatschappelijke zetel voor firma’s. Het VEA is echter niet zeker dat die persoon op dat 
moment nog op het aangeschreven adres woont. Een aanzienlijk aantal brieven keert dan ook 
terug. Om die dossiers verder op te volgen, worden de gemeenten terug bevraagd. Als het 
VEA zou beschikken over het correcte adres van een persoon op elk moment, zou elke brief 
terecht komen en vervalt een extra deel opzoekings- en opvolgingswerk. 

Een energieprestatiedatabank die erkend is als authentieke gegevensbron, zal een meerwaarde betekenen 
voor elke overheidsdienst die een beroep wil doen op de energetische karakterisatie van de nieuwe of 
bestaande gebouwen. Vanuit verschillende beleidsdomeinen worden initiatieven gekoppeld aan de 
energieprestatie van een gebouw. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: 

- het automatisch toekennen van de verlaging van de onroerende voorheffing voor lage en zeer 
lage-energiegebouwen op basis van de EPB-aangifte door de Vlaamse Belastingsdienst; 

- het nagaan van het voldoen aan de subsidievoorwaarden voor nieuwe schoolgebouwen (E70) 
door Onderwijs;  

- het toekennen van een verzekering gewaarborgd wonen door Wonen-Vlaanderen op basis van 
het inkomen en het E-peil van de gerealiseerde woning. 

Op termijn kan een authentieke energieprestatiedatabank ook een gegevensbron worden voor het Kadaster, 
voor het toekennen van subsidies voor energiebesparende investeringen of voor gemeentelijke overheden die 
een specifiek energiebeleid willen uitbouwen op basis van de energetische karakterisatie van het 
gebouwenbestand in hun gemeente. 
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Aanspreken van andere authentieke gegevensbronnen 

In het kader van de eenmalige gegevensopvraging en de unieke identificatie wenst het VEA tegen eind 2012 
een koppeling te maken met diverse authentieke gegevensbronnen voor: 

- de unieke identificatie van de identiteit van natuurlijke personen (via het Rijksregister) en van 
rechtspersonen (via de KruispuntBank van Ondernemingen - KBO), zowel voor de 
energiedeskundigen en verslaggevers, als voor de aangifteplichtigen. Die unieke identificatie 
zal het VEA gebruiken om:  

▪ een goed gebruikers- en toegangsbeheer uit te bouwen; 
▪ op eenvoudige wijze bij elke correspondentie (aanmaningen, uitnodiging hoorzitting) 

de domicilie-adressen te checken zonder daarvoor een derde te belasten; 
▪ de juiste persoon te beboeten; 
▪ die gegevens mee te geven als een invordering door de centrale invorderingscel 

nodig is.  
- het opvragen van het diploma van de verslaggever of de deskundige aan een centraal register 

van diploma’s en ervaring (nog in opbouw). Die link zal het VEA gebruiken:  
▪ voor verslaggevers omdat het diploma een kenmerk is dat nodig is om toegang tot de 

energieprestatiedatabank te krijgen; 
▪ voor energiedeskundigen omdat zij moeten beschikken over een opleidingsattest als 

voorwaarde om toegang tot de toepassing te krijgen. 
- de relatie tussen werknemer en werkgever voor verslaggevers en energiedeskundigen die 

werken bij een rechtspersoon (KBO en Kruispuntbank Sociale Zekerheid). Op deze manier kan 
het VEA nagaan of een natuurlijke persoon wel handelingen kan verrichten in de databank 
voor en in naam van een rechtspersoon. Belangrijk hierbij is vanaf en tot welk tijdstip. 

- het ophalen van de stedenbouwkundige vergunningen uit een authentieke gegevensbron 
(project digitale bouwaanvraag nog in opbouw). 

Voor een efficiënte handhaving is het nodig om te kunnen beschikken over een authentieke bron met 
gegevens betreffende:  

- de domicilie in een bepaald gebouw, zodat het VEA met de juiste persoon een afspraak kan 
maken om een gebouw te bezoeken in het kader van een waarheidsgetrouwheidscontrole 
(EPB en EPC); 

- de eigenaars van een gebouw, zodat de vermindering van onroerende voorheffing toegekend 
kan worden aan de eigenaars van een nieuwbouw (EPB) en de handhaving voor EPC 
(aanwezigheid EPC bij verkoop en verhuur) geoptimaliseerd kan worden; 

- de unieke identificatie van wooneenheden en andere gebouwen zodat het VEA:  
▪ de energieprestatiedatabank kan uitbouwen als authentieke bron van 

energieprestatiegegevens van gebouwen en uitwisselingen (webservices) kan 
aanbieden voor andere overheden en instellingen (bijvoorbeeld notarissen); 

▪ in het kader van de handhaving van EPB en EPC kan nagaan of voor elke 
wooneenheid/gebouw een EPC of EPB-aangifte werd opgemaakt.  

5.4.4. Wijze van elektronisch indienen van de EPB-aangifte 

Huidige situatie 

Via de webapplicatie www.energieprestatiedatabank.be dient een verslaggever in naam van de 
aangifteplichtige de EPB-aangifte elektronisch in als een voorlopige aangifte. Die voorlopige aangifte kan de 
verslaggever aan de aangifteplichtige voorleggen ter bespreking. Daarna kan de verslaggever de voorlopige 
aangifte definitief indienen. Na het indienen komen de officiële EPB-aangifteformulieren op de webapplicatie 
te staan, waar de verslaggever die kan afdrukken zodat hij en de aangifteplichtige(n) ze kunnen ondertekenen 
en bewaren. 

In het advies van 3 december 2008 zet de SERV vraagtekens bij het feit dat de verslaggever namens de 
aangifteplichtige(n) de EPB-aangifte moet indienen. Als de verslaggever dat niet of te laat doet, krijgt de 
aangifteplichtige een aanmaning en eventueel een boete. Het is echter mogelijk dat de aangifteplichtige geen 
schuld treft. Hij wordt dan maar verondersteld zijn gelijk bij de verslaggever te halen via een rechtszaak. 

http://www.energieprestatiedatabank.be/
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Voorstel tot aanpassing 

In het kader van het uitbouwen van de energieprestatiedatabank tot authentieke bron, werkt het VEA aan een 
analyse voor de unieke identificatie van de verslaggever en de aangifteplichtige via  het Rijksregisternummer 
en het KBO-nummer. Het is de bedoeling dat bij het indienen van de EPB-aangifte het rijksregisternummer (of 
de karakteristieken waarmee het rijksregisternummer kan worden opgezocht) of het KBO-nummer van de 
verschillende partijen wordt meegestuurd als identificatiemiddel. Als een onderdeel van die analyse wordt de 
mogelijkheid onderzocht waarbij de EPB-aangifte slechts door de verslaggever kan worden ingediend na 
akkoord van de aangifteplichtige. In dat kader wordt ook de piste van de elektronische handtekening door de 
verschillende actoren onderzocht.  

De goedkeuring door de aangifteplichtige en de gezamenlijke elektronische ondertekening door de 
aangifteplichtige en verslaggever vóór het definitief doorsturen van de EPB-aangifte, heeft als voordeel dat de 
EPB-aangifte niet meer wordt doorgestuurd zonder medeweten van en goedkeuring door de aangifteplichtige. 
Een risico is echter dat als er uit de EPB-aangifte blijkt dat er niet voldaan is aan de EPB-eisen, de 
aangifteplichtige gemakkelijker kan weigeren het document te ondertekenen of door te sturen. Door te loggen 
welke documenten niet ondertekend geraken, zal het VEA in die gevallen een aanmaning kunnen opstellen. 

5.4.5. Betaalsysteem voor de energieprestatiedatabank  

De uitbouw, het aanpassen en het onderhoud van de energieprestatiedatabank en de EPB-software kost de 
Vlaamse overheid jaarlijks een aanzienlijk budget (grootte-orde van 1 miljoen euro). De vragen naar een 
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, de EPB-software en de energieprestatiedatabank, naar het 
verder ontwikkelen van de EPB-software tot ontwerptool en het verlagen van de administratieve lasten, 
kunnen niet beantwoord worden zonder extra financiële middelen. Daarom lijkt het interessant om de 
energieprestatiedatabank uit te bouwen tot een deels zelffinancierend systeem waarbij de gebruikers 
(verslaggevers en energiedeskundigen) de ontwikkelingen mee betalen via het vestigen van een 
retributievergoeding. 

Een voorbeeld van een dergelijk autofinancieringssysteem voor een centrale energiedatabank en 
ondersteuning, is terug te vinden in Ierland. Het SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) beheert voor 
de energieprestatiecertificaten van nieuwe en bestaande gebouwen het National Administration System 
(NAS). In de Ierse wetgeving staat beschreven dat dit systeem zelffinancierend moet zijn.   

De inkomsten voor het systeem komen van: 
- een eenmalige bijdrage van 1.000 euro bij elke nieuwe registratie van een energiedeskundige; 
- een jaarlijkse bijdrage van 100 euro voor elke geregistreerde energiedeskundige; 
- een heffing (25 euro voor een residentieel gebouw) bij elk energieprestatiecertificaat dat wordt 

gepubliceerd. 

De inkomsten worden in Ierland gebruikt voor: 
- het analyseren en ontwikkelingen van de rekenmethode, de software, handleidingen met regels voor 

goede praktijk, de website, klachtenbehandeling, en dergelijke meer; 
- de ondersteuning van de energiedeskundigen via een helpdesk; 
- het onderhoud van de helpdesk, licenties, servers; 
- de kwaliteitscontrole van de certificaten, opleiding van de energiedeskundigen en examens; 
- de communicatie. 

De retributie wordt maandelijks aan de energiedeskundige aangerekend via een verplichte 
domiciliëringsopdracht. Op die manier komen er in de meeste gevallen geen manuele opvolgacties voor de 
afhandeling van de betalingen aan te pas. Ierland maakt daarvoor gebruik van een bestaand financieel 
software-pakket. 
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Voorstel tot aanpassing 

Het VEA stelt voor te onderzoeken hoe een dergelijk betaalsysteem voor de energieprestatiedatabank in 
Vlaanderen gestalte kan krijgen. 

Naar analogie met Ierland zou kunnen worden gewerkt met een jaarlijkse vaste bijdrage van de 
energiedeskundigen en verslaggevers voor het gebruik maken van de energieprestatiedatabank en met een 
kleine variabele kost per opgemaakte EPB-aangifte of EPC. 

De inkomsten kunnen dan worden aangewend voor bijkomende ontwikkelingen van de 
energieprestatiedatabank en de EPB-software en het verder uitbouwen van de helpdesk zodat de 
dienstverlening en de toepassingen van het VEA gebruiksvriendelijker, efficiënter en administratief minder 
zwaar worden. 

Gezien het uitwerken van een betaalsysteem voor de energieprestatiedatabank een grondig onderzoek zal 
vragen, een gans nieuw administratief proces bij het VEA met zich mee zal brengen en een grote impact heeft 
op de verslaggevers, stelt het VEA voor om dat zelffinancieringssysteem uit te werken samen met de 
geïntegreerde rekenmethodiek die voor nieuwbouw en bestaande  gebouwen zal worden uitgewerkt (zie 
hoofdstuk 3.5). Op die manier kan in één adem worden gewerkt aan een volledig nieuwe software, opleiding 
en een aangepaste energieprestatiedatabank waarbij dan vanaf het begin een retributie aan verslaggevers 
(en energiedeskundigen) kan worden opgelegd. 

Daarvoor zou volgende aanvulling kunnen worden opgenomen in het EPB-decreet: 

Art. X. §1. De Vlaamse Regering kan het gebruik van de energieprestatiedatabank, de certificatendatabank 
en de door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking gestelde software afhankelijk stellen van de 
betaling van een retributie. 
 
§2. Met inachtname van de terzake geldende grondwettelijke regelen bepaalt de Vlaamse Regering het tarief 
van de retributie alsook de wijze waarop en de instantie door wie de retributie wordt geïnd. 
 
§3. De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de verslaggever of de energiedeskundige. De retributie moet 
binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn worden betaald bij de door de Vlaamse Regering 
aangewezen ontvangers.  
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5.5. EPB-software  

5.5.1. Huidige situatie 

In 2003 werd ter ondersteuning van de implementatie van de Vlaamse energiepresatieregelgeving gestart met 
de ontwikkeling van de EPB-software Vlaanderen. Die EPB-software moet door de verslaggevers verplicht 
worden gebruikt voor het opmaken van de EPB-aangifte. Het project was opgezet als een publiek-private 
samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het WTCB (gesponsord door een aantal koepels van fabrikanten 
en de fabrikanten zelf) en het softwarebedrijf Decysis. 

In 2007 werd tussen de Vlaamse overheid en Decysis een licentieovereenkomst gesloten waarbij de Vlaamse 
overheid toegang kreeg tot de broncode om die verder te ontwikkelen. De verdere ontwikkeling werd 
sindsdien overgedragen aan EDS-Telindus, de informatica-outsourcer van de Vlaamse overheid. 

Voorafgaand aan het afsluiten van de licentieovereenkomst werd de broncode van de EPB-software 
Vlaanderen gescreend. Uit de screening bleek dat de broncode een organisch gegroeid geheel is en dat er 
een aantal optimalisaties zouden kunnen worden doorgevoerd door het opsplitsen van de broncode in 
logische blokken. De huidige vorm van de broncode beperkt de mogelijkheden om tegen een beperkte 
kostprijs ingrijpende wijzigingen (bv. op vlak van gebruiksvriendelijkheid) aan te brengen of grote uitbreidingen 
(ontbrekende rekenfunctionaliteiten) toe te voegen.  

Eind mei 2010 werd versie 1.4 gereleased. De EPB-software wordt gratis ter beschikking gesteld aan de 
verslaggevers en architecten. 

5.5.2. Standpunt SERV en MiNaraad 

De manier waarop met de EPB-software kan worden ‘gespeeld’, is volgens de raden een van de 
fundamentele problemen van de huidige energieprestatieregelgeving in het algemeen. De huidige EPB-
software mist een tool die toelaat om het effect van verschillen in de diverse variabelen op de EPB-resultaten 
eenvoudig af te toetsen en weer te geven. Daardoor moeten arbeidsintensieve berekeningen altijd volledig 
opnieuw gebeuren als men het effect van bv. een extra centimeter dakisolatie of een opgeloste koudebrug wil 
nagaan. De beloning in termen van een aangepast E- en K-peil is dus weinig doorzichtig, hetgeen het 
sensibiliserend effect van de regelgeving ongetwijfeld beperkt. De raden vragen daarom dat de EPB-software 
wordt uitgerust met een dergelijke optimalisatiefunctie.  

5.5.3. Evaluatie door de sector 

Overleg met sectoren 

Ook in het sectoroverleg komt de vraag naar de verbetering van de EPB-software nadrukkelijk naar boven.  

NAV, BVA en de Orde van architecten - Vlaamse Raad evalueren de EPB-software in hun nota van oktober 
2009 als een controlesoftware. Het uitgangspunt bij de software-ontwikkeling was betrouwbaarheid en 
controleerbaarheid, dat ten koste van het gebruiksgemak en de bruikbaarheid als ontwerpsoftware. Dat heeft 
tot gevolg dat momenteel slechts een kleine minderheid van de architecten de software actief gebruikt bij het 
ontwerp en de controle van de uitvoering. 

Waar er binnen de huidige eisen nog een ruime marge blijft om tegenvallende resultaten te compenseren, zal 
die marge bij strengere eisen verdwijnen. De verstrenging van de eisen is volgens de sector dan ook 
onverantwoord zolang de ontwerpers niet daadwerkelijk over een ontwerpsoftware beschikken. 

De VMSW beschouwt de manier waarop de EPB-software fungeert, namelijk als een controle-instrument, als 
een technisch knelpunt om de EPB-eisen verder te verstrengen. De bouwheren en ontwerpers hebben 
volgens de VMSW nood aan een ontwerp-optimalisatietool, liefst dan nog zo dat de data die worden 
ingevoerd, ook voor andere doeleinden bv. dimensionering van installaties, kunnen worden gebruikt.  
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Enquête architecten 

De tevredenheid over de EPB-software bij de architecten die deelnamen aan de bevraging door AIDA-Link, is 
zeer laag. De bevraagde architecten kennen een tevredenheidscore toe van gemiddeld 5,1/10 (gedaald met 
0,1 t.o.v. 2007).  

Als concrete suggesties voor verbetering van de EPB-software worden volgende zaken het meest naar voor 
gebracht:  

- 38% suggereert een referentiebibliotheek met materialen die ter beschikking staat en altijd 
wordt geactualiseerd; 

- 22% stelt voor om het programma minder ingewikkeld te maken en een betere navigatie te 
voorzien;  

- 16% suggereert dat het overnemen en het verwijderen van gegevens uit de bibliotheek 
(kopieermogelijkheden) en het overzetten van gegevens van het ene project naar het andere 
mogelijk moet worden. 

Aan de laatste suggestie werd met de release van de 1.3-versie in december 2009 tegemoet gekomen. De 
1.3-versie bevat een centrale bibliotheek met de meest gebruikte elementen, zodat de verslaggever die kan 
opvullen en overzetten tussen verschillende projecten.  

Enquête verslaggevers 

De tevredenheid van de verslaggevers over de EPB-software is nog lager. De verslaggevers die deelnamen 
aan de enquête, kennen een tevredenheidscore toe van 4,97/10. Grote verslaggevers (met > 50 EPB-
aangiften) zijn gemiddeld meer tevreden dan kleine verslaggevers (met 1-10 EPB-aangiften). 61% van de 
grote verslaggevers geeft de EPB-software een score 6/10 of meer, tegenover 42% van de kleine 
verslaggevers die de EPB-software een score 6/10 of meer geeft. 

De EPB-software komt dan ook voor in ruim een derde van alle vermelde stoorfactoren. De verslaggevers 
verwachten dat de EPB-software gebruiksvriendelijker en minder omslachtig wordt en dat minder onderdelen 
moeten heringevuld worden.  

5.5.4. EPB-software tweede generatie 

Sinds juli 2008 is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de energieprestatieregelgeving van kracht. Sinds 1 
mei 2010 is ook in het Waals Gewest de E-peileis van toepassing. Het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse 
Gewest opteerden ervoor om niet verder te werken met de door het Vlaams Gewest ontwikkelde software. In 
2008 hebben zij een nieuwe softwareontwikkeling door Altran opgestart. Een eerste versie werd begin 2010 
publiek gereleased in het Waals Gewest. 

In Vlaanderen zullen zowel de geplande wijzigingen in de berekeningsmethode als het opleggen van eisen 
aan andere specifieke bestemmingen, vanaf 2011 ingrijpende wijzigingen aan de EPB-software vergen. De 
huidige EPB-software is niet geschikt om dat type wijzigingen op een eenvoudige manier te implementeren. 
De wijzigingen zijn in praktijk enkel mogelijk als de broncode van de EPB-software wordt geherprogrammeerd 
naar logische blokken die afzonderlijk kunnen worden gewijzigd. De kostprijs daarvoor zal hoog oplopen. 
Daarnaast wensen de gebruikers een fundamenteel gebruiksvriendelijker pakket. 

Voor een EPB-software van de tweede generatie zijn er verschillende pistes mogelijk.  

De eerste piste is het bekomen van een gebruiks- en aanpassingrecht op de software die door Altran werd 
ontwikkeld voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest. Een aantal testen met de betaversie van 
het Altranpakket tonen aan dat de werking van die software tegemoet komt aan een aantal knelpunten die bij 
de toepassing van de Vlaamse EPB-software naar boven komen. Bovendien bevat de Altransoftware een 
veel uitgebreidere functionaliteit (met o.a. geometrische interface). Er blijven wel nog een aantal zaken 
onvoldoende opgelost, bijvoorbeeld de beperkte mogelijkheid voor kopiëren van appartementen. In de 
ontwerpfase is het met de Altransoftware bovendien evenmin mogelijk om op basis van een summiere 
dataset een snelle aftoetsing van de EPB-eisen uit te voeren, Het vergelijken van een aantal verbeteringen en 
hun impact na het volledig invoeren van het project, is in de Altransoftware wel mogelijk.  

De tweede piste is het opstarten van een volledig nieuw project met de kennis uit de EPB-software en 
Altransoftware. Die piste is te overwegen als zou blijken dat het bekomen van een gebruiks- en 
aanpassingrecht op de Altransoftware te duur zou zijn of als de Altransoftware niet voldoet aan de 
verwachtingen van verslaggevers op vlak van mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. Bij het opstarten van 
een nieuw project moet de afweging worden gemaakt of een andere werkwijze mogelijk en wenselijk is. 
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Momenteel wordt de ontwikkeling van de EPB-software volledig gefinancierd door het VEA. De software wordt 
gratis ter beschikking gesteld. In buurlanden wordt vaak enkel de rekenkern ontwikkeld door de overheid en 
kan de markt dan verschillende, meer gebruiksvriendelijke, userinterfaces ontwikkelen. 

5.5.5. Evaluatie van de Altransoftware  

In augustus 2009 kreeg het VEA een eerste demo van de Altransoftware. In januari 2010 ontving het VEA een 
bètaversie van het Waals Gewest. Twee medewerkers van het VEA kregen een toelichting over het gebruik 
van de software. Eind april werd de software officieel gereleased. De software bevat nu ook een uitgebreide 
helpfunctie en een handleiding.  

Het VEA is niet op de hoogte van de feedback die door de sector op die software wordt gegeven. 
Onderstaande evaluatie is dan ook gestoeld op de beperkte eigen testen en beperkte feedback van externen 
(geen verslaggevers). 

Sterke punten:  

De Altransoftware is, in vergelijking met de Vlaamse EPB-software, een “modernere” software met meer 
mogelijkheden en extra modules. 

De interface bestaat, zoals bij tekenprogramma’s, uit verschillende schermen. Elk scherm heeft een flexibele 
opbouw. Via knoppen bovenaan kan men navigeren tussen de verschillende schermen. 

- Een scherm voor de grafische invoer van het gebouw: 

Het gebouw kan driedimensionaal grafisch worden ingegeven (vergelijkbaar met het 3D-
tekenprogramma Google Sketchup). Voor de grafische invoer kan de gebruiker de tekeningen 
van grondplan en gevels (als .jpg- of .dxf-bestand) inladen, op schaal brengen, rudimentair 
overtekenen en een hoogte geven.  

Op die manier wordt grafisch ingegeven wat van belang is voor de energieprestatieberekening: 
het beschermd volume, de aangrenzende onverwarmde ruimten, vensters en deuren en 
optioneel ook oppervlakten van ruimten voor ventilatie en verlichting. Ieder onderdeel van de 
tekening wordt handmatig toegekend aan een boomstructuur.  

Die grafische tool is niet verplicht, maar geeft de gebruiker (EPB-verslaggever/architect) een 
direct zicht op de ingevoerde en nog ontbrekende bouwkundige gegevens. Als het 3D-model 
werd getekend, komen de volgende gegevens automatisch in een numeriek gedeelte terecht: 
oppervlakten, helling, oriëntatie, beschaduwing. In tegenstelling tot de Vlaamse EPB-software 
heeft de gebruiker dus de keuze om het gebouw niet manueel op te meten en in te geven, 
maar wel te tekenen. Het opbouwen van het driedimensioneel model is net zoals het numeriek 
invoeren van de geometrische informatie, redelijk arbeidsintensief.  

- Een scherm waar de gegevens, nodig voor de energieprestatieberekening, numeriek worden 
ingevoerd: 

Naast de grafische invoer is er een numerieke input van alle gebouwgegevens. Per schildeel, 
installatiecomponent, verbruikspost... is er een fiche die verder wordt aangevuld. Enkele 
positieve zaken, die de Vlaamse software niet bevat, zijn: 

▪ Elementen met dezelfde eigenschappen kunnen worden gegroepeerd in de 
boomstructuur, wat een snelle invoer mogelijk maakt: voor alle vensters in een gevel 
kunnen bijvoorbeeld in één keer het glastype en profieltype worden aangeduid.  

▪ Een klein venster geeft extra duiding bij het scherm waar de gebruiker gegevens aan 
het ingeven is. Ook krijgt de gebruiker continu feedback over ontbrekende gegevens. 
De ontbrekende zaken worden per scherm in kleur aangeduid.  

▪ Het scherm voor invoer van de energetische gegevens, bevat flexibelere 
boomstructuur dan de Vlaamse EPB-software: de boomstructuur toont de opdeling 
van het project van globaal naar detail. Dat begeleidt de gebruiker bij het invullen.  In 
de boomstructuur wordt de volledige opbouw van het gebouw getoond en kunnen op 
een eenvoudige manier elementen worden aangevuld, bv. door slepen.  

▪ Er is interactie met de grafische tool: bij het klikken op een bepaald schildeel in de 
boomstructuur, zie je in de 3D-tekening over welk schildeel het gaat. De kans is 
daardoor kleiner dat de verslaggever bepaalde schildelen vergeet in te geven.  
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▪ Voor het aanvullen van de productgegevens kan uit een centrale bibliotheek worden 
gekozen zoals in de Vlaamse EPB-software, maar via een link op termijn ook,uit de 
EPBD-databank met productgegevens.  

▪ In de rekenkern zit een volledigere programmatie van bijlagen I en II en van het 
transmissiereferentiedocument dan in de Vlaamse software: de gedetailleerde 
berekening van de U-waarde van vloeren op volle grond is bijvoorbeeld opgenomen 
in de software, terwijl zo’n gedetailleerde berekening in de Vlaamse software nog via 
een extern rekenblad moet gebeuren. 

- Een optimalisatiemodule: met die tool kan de impact van andere keuzes worden gesimuleerd: 
bv. wat het effect is van het verbeteren van de isolatie, de ketel ... voor het ingevoerde project. 

- Een haalbaarheidsmodule: met die tool kan de (economische) haalbaarheid bij het ingevoerde 
project worden berekend van PV-panelen, warmtekrachtkoppeling en een zonneboiler. 

- Een resultatenscherm waarop met iconen wordt aangegeven waar er nog gegevens ontbreken. 

- Een eisenscherm waarop met iconen wordt aangegeven of en aan welke van de eisen voldaan 
is. 

- Een scherm met de centrale bibliotheek. In tegenstelling tot de Vlaamse software worden in de 
centrale bibliotheek ook de gegevens van de architect en de verslaggever opgenomen, zodat 
die over de verschillende bestanden heen kunnen worden overgenomen.  

Aandachtspunten:  

De Altransoftware heeft op het eerste zicht enkele nadelen die de Vlaamse software niet heeft.  

- Het kopiëren van gegevens is slechts beperkt mogelijk. In de 3D-tekening kunnen elementen 
(bv. verdiepingen, vensters …) worden gekopieerd. Kopiëren is echter niet mogelijk bij het 
ingeven van de numerieke energetische gegevens: het kopiëren van schildelen (muren, 
vensters ...) is niet voorzien. Het kopiëren van een volledig appartement (zowel de 
geometrische als de energetische gegevens), is niet mogelijk. Voor appartementsgebouwen, 
waar een type-appartement verschillende keren kan voorkomen, is dat een groot nadeel. 
Zonder volledige mogelijkheid tot kopiëren zoals in de Vlaamse software, zal het gebruik van 
die software moeilijk worden aanvaard: het herhaaldelijk manueel ingeven van dezelfde 
informatie is namelijk zeer tijdrovend en vervelend voor de gebruiker.  

- De Altransoftware is nog complexer dan de Vlaamse software, o.a. door de grafische 
invoermodule. Zonder opleiding zal het gebruik van de software heel moeilijk zijn.  

- Het invoeren van een project in de Altransoftware gaat niet sneller. Ook al heeft de software 
meer mogelijkheden, het aantal in te voeren velden blijft natuurlijk gelijk. Een snellere invoer 
dan in de Vlaamse software, moet dan ook niet direct worden verwacht.  

- Het grafische model is slechts beperkt aanpasbaar. De maten uit de tekening worden in het 
blauw aangegeven in het numeriek deel. Als die worden aangepast of meteen manueel worden 
ingegeven, verschijnt een zwarte aanduiding. In het laatste geval wordt gerekend met de 
numerieke waarden in plaats van met de waarden uit de tekening. Dat kan verwarrend zijn. 

- Er is enkel een centrale bibliotheek en geen projectgebonden bibliotheek. De elementen die in 
het project worden toegevoegd, komen in één van de fiches van de boomstructuur terecht, in 
het epb-bestand. Als zo’n element niet is ingevoerd in de centrale bibliotheek, moet dat, als het 
herhaaldelijk voorkomt in het project, altijd opnieuw worden ingegeven in de fiches. In de 
Vlaamse software kan worden geput uit een projectbibliotheek, zodat binnen een project 
eenzelfde element maar één maal moet worden aangemaakt.  

Er is momenteel nog geen gebruikservaring door een grote groep gebruikers die met verschillende 
besturingssystemen werken. Het VEA vernam van de Waalse collega’s dat er ook met de Altransoftware 
installatieproblemen optreden bij sommige MAC-besturingssystemen. Het VEA kreeg nog geen feedback over 
mogelijke installatieproblemen bij andere besturingssystemen ( Windows 7, Linux ...), over de compatibiliteit 
met MAC, de stabiliteit ...  

Niettegenstaande er met de optimalisatiemodule simulaties kunnen gebeuren door verschillende maatregelen 
aan te passen, is de Altransoftware, net zoals de Vlaamse, een rapporteringstool en geen ontwerptool. Dat 
komt onder meer omdat de ingave van een project in de software arbeidsintensief is. De mogelijkheid om op 
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basis van een aantal door de gebruikers zelfs gedefinieerde sets van maatregelen in ontwerpfase al een 
eerste doorrekening te doen, ontbreekt.  

5.5.6. Voorstel 

De Altransoftware is duidelijk een EPB-software van een nieuwe generatie. De gebruiksvriendelijkheid ligt een 
stuk hoger. Bovendien zou het bijprogrammeren van modules een stuk vlotter verlopen dan in de organisch 
gestructureerde Vlaamse EPB-software.  

De onderhandeling met de andere gewesten betreffende het bekomen van een gebruiks- en aanpassingrecht 
op de software die door Altran wordt ontwikkeld, werd in mei 2010 opgestart. In een brief verstuurd door 
minister Van den Bossche aan haar collega’s, werd formeel de vraag gesteld welke voorwaarden er worden 
gekoppeld aan het bekomen van een gebruiks- en aanpassingsrecht. Een reactie op die brief werd nog niet 
ontvangen.  

Op basis van het resultaat van de onderhandeling, zal de financiële impact kunnen worden ingeschat. Daarbij 
moet er rekening mee worden gehouden dat die software niet gebruiksklaar is voor Vlaanderen: de Vlaamse 
regelgeving kent andere eisenniveau’s, een andere indeling van het gebouw in aard van werken en 
bestemmingen. Ook voor de elektronische EPB-aangifte en voor eventuele wensen van gebruikers 
(optimalisatiemodule voor ontwerpfase) zullen aanpassingen nodig zijn. In Vlaanderen gebeurt de EPB-
aangifte volledig elektronisch. In Brussel en Wallonië is er momenteel nog geen elektronisch systeem 
uitgedacht: de formulieren worden er in eerste instantie aangemaakt in de software en als papieren versie 
opgestuurd.  
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5.6. Knelpunt evaluatietermijn 

5.6.1. Huidige situatie 

Artikel 9 van het EPB-decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering minstens om de twee jaar de 
berekeningsmethode van de energieprestaties van gebouwen, de te volgen procedures, de EPB-eisen en de 
administratieve lasten van de regelgeving evalueert en in voorkomend geval aanpast. 

In 2008 werd de eerste evaluatie opgesteld. De evaluatie resulteerde in een verstrenging van het E-peil voor 
woongebouwen met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2010. De maximale U-
waarden voor alle daken en vloeren werden eveneens verstrengd. Het wijzigingsdecreet naar aanleiding van 
de evaluatie werd op 8 mei 2009 definitief goedgekeurd. Het wijzigingsbesluit werd op 20 maart 2009 
goedgekeurd. Medio 2009 diende al met de voorbereiding van de tweede evaluatie te worden gestart.  

De wijzigingen naar aanleiding van de vorige evaluatie in 2008 zijn zo recent van toepassing dat de impact 
ervan niet mee kan worden geëvalueerd. Gemiddeld verloopt er twee jaar tussen de datum van de aanvraag 
van een vergunning en het indienen van de EPB-aangifte. Pas in de loop van 2012 zal het VEA dus zicht 
krijgen op hoe de eisen die gelden vanaf 1 januari 2010 worden nageleefd. Ook voor praktische ervaring 
tijdens de uitvoeringsfase is het nog te vroeg. Het overleg dat het VEA voerde, vond plaats eind 2009 en 
begin 2010. Op dat moment was de ervaring met de verstrengde eisen nog zeer beperkt. De eerste maanden 
na het verstrengen van de eisen, zijn dan ook altijd een soort aanpassingsfase.  

5.6.2. Voorstel 

In deze evaluatienota worden op het vlak van de procedures een aantal ingrijpende wijzigingen voorgesteld. 
Het VEA stelt voor om die wijzigingen in te voeren vanaf 1 janauari 2012 zodat de betrokken sectoren nog 
een aantal maand de tijd hebben na de beslissing om zich voor te bereiden. Daarnaast bevat de evaluatie 
voorstellen voor een verstrenging van de EPB-eisen vanaf 2012 en 2014. Tot slot wordt voorgesteld om een 
softwarepakket van de tweede generatie te introduceren. Als de Waalse/Brusselse software kan worden 
overgenomen, zal dat vermoedelijk nog anderhalf tot twee jaar tijd kosten.  

Volgens het EPB-decreet zal in het voorjaar van 2012 een nieuwe evaluatie moeten worden opgemaakt. Op 
dat moment zal de impact van de verstrengde EPB-eisen en de gewijzigde procedures nog niet gekend zijn. 
Het VEA stelt daarom voor om de evaluatietermijn te verlengen tot 4 jaar, zodat de impact van de 
voorgestelde verstrengingsstap en van de wijzigingen in procedures en software mee kunnen worden 
geëvalueerd. Het VEA zal via haar jaarverslag dat gepubliceerd wordt op www.energiesparen.be wel jaarlijks 
rapporteren over het behalen van de EPB-eisen en de resultaten van de handhaving. 

Tussen de wijzigingen naar aanleiding van deze evaluatie en naar aanleiding van een volgende evaluatie, 
zullen nog andere wijzigingen nodig zijn. Zo vereist de implementatie van de revisie van de Europese richtlijn 
o.a. het vastleggen van een langetermijnpad voor de energieprestatie-eisen, het berekenen en eventueel 
aanpassen aan het kostenoptimale niveau van de eisen en het vastleggen van eisen voor de technische 
installaties. Op het vlak van de berekeningsmethode zal vermoedelijk nog een ontwerp van wijzigingsbesluit 
aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd om de resultaten van EPIcool te vertalen in de 
berekeningsmethode. 

 

http://www.energiesparen.be/
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6. Handhaving  

6.1. Kwaliteit van de verslaggeving in de EPB-aangiften 

6.1.1. Probleemstelling 

Het EPB-decreet definieert in artikel 3, 16° de verslaggever als de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, 
binnen wiens organisatie, in opdracht van de aangifteplichtige, de startverklaring en de EPB-aangifte worden 
opgesteld door een zaakvoerder, bestuurder of werknemer, die houder is van het diploma van architect, 
burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur of technisch ingenieur. 

Aan de functie van verslaggever is enkel een diplomavereiste gekoppeld. Wie over het vereiste diploma 
beschikt, wordt geacht voldoende deskundig te zijn in de materie of in staat te zijn om de vereiste 
deskundigheid op korte termijn te verwerven. Er dient geen verplichte opleiding te worden gevolgd om de 
functie te mogen uitoefenen.  

Uit de controles die het VEA uitvoert op het correct rapporteren van de gerealiseerde energieprestatie in de 
EPB-aangiften blijkt echter dat de kwaliteit van de EPB-aangiften onder het niveau ligt dat van die 
diplomahouders werd verwacht. Het VEA voert verschillende types van controle uit:  

- controles zonder plaatsbezoek: bij dat type van controle gaat een controle-ambtenaar via een 
deskcontrole na of er geen fouten werden gemaakt bij het opstellen van de EPB-aangifte. De 
ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op onrealistische waarden, ontbrekende gegevens,… . 
Eventueel worden stavingsstukken en plannen opgevraagd.  

- controles met plaatsbezoek: bij dat type van controle worden bovenop dezelfde controles als bij het 
eerste type, de ingevoerde gegevens in de EPB-file vergeleken met de materialen/installaties die de 
controle-ambtenaar in het gebouw, tijdens of na de uitvoering, heeft vastgesteld.  

 
Controles zonder plaatsbezoek worden systematisch uitgevoerd, bijvoorbeeld op alle dossiers die in 
aanmerking komen voor de verlaging van de onroerende voorheffing (≤ E60). Van de 873 EPB-aangiften die 
voor woningen in 2009 waren ingediend met een E-peil kleiner dan of gelijk aan 60, werd bij 33 % fouten 
vastgesteld die ervoor konden zorgen dat de drempelwaarde E40 of E60 werd overschreden. Dezelfde fouten 
komen ook voor bij dossiers met hogere E-peilen.  

Sinds april 2010 beschikt het VEA over een replica van de energieprestatiedatabank. Uit die replica kan het 
VEA een beperkt aantal gegevens van de ingediende EPB-aangiften halen waarop een kwaliteitscontrole kan 
worden uitgevoerd. Bij een eerste nazicht van 6.700 EPB-aangiften bleek de verslaggever in 9% van de 
gevallen een van de drie volgende fouten  te maken: 

- verkeerd bepalen van de bruto-vloeroppervlakte; 
- verkeerd indelen van het gebouw; 
- foutief opwekkingsrendement van de verwarmingsinstallatie. 

Andere fouten die men pas kan vaststellen na het openen van de EPB-file (bijvoorbeeld het ontbreken van 
hulpenergie), werden in die dataset niet gecontroleerd. Controles met plaatsbezoek worden steekproefsgewijs 
uitgevoerd, vooral bij grote verslaggevers of naar aanleiding van klachten. Bij de dossiers die uitgebreid 
werden gecontroleerd met een plaatsbezoek, stelt het VEA, naast fouten op het vlak van het correct invoeren 
van gegevens of verkeerd berekenen van volumes en oppervlakten, ook vast dat bepaalde verslaggevers 
rapporteren dat het gebouw aan de EPB-eisen voldoet, terwijl dat in realiteit niet zo is. 

De uitgevoerde controles tonen aan dat het aantal projecten waarin foutieve invoer van gegevens gebeurt, 
foutieve veronderstellingen worden gemaakt of niet-correct wordt gerapporteerd wat is uitgevoerd, hoog is.  

Bij het uitvoeren van de controle is het niet mogelijk om vast te stellen of de verslaggever de fout met opzet, 
uit vergetelheid of onkunde maakt. Eenzelfde fout kan de ene verslaggever bij gebrek aan kennis maken, 
terwijl de kans bestaat dat een andere verslaggever er bewust verkeerd over rapporteert (eventueel onder 
druk van de aangifteplichtige) zodat het gebouw beter scoort om bijvoorbeeld te voldoen aan 
premievoorwaarden of aan de EPB-eisen. Gezien de frequentie van bepaalde fouten, vermoedt het VEA dat 
de verslaggevers ze maken wegens onvoldoende kennis van de berekeningsmethodiek.  
 
Een verhoogde monitoring van de ingediende EPB-aangiften dringt zich op zodat er een grotere kans is dat 
de verslaggevers die verkeerd rapporteren over de as-built situatie, worden gedetecteerd. Daarnaast is het 
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nodig dat het kennisniveau van de verslaggever en de ontwerper verhoogt zodat het aantal fouten wegens 
onvoldoende kennis van de methode daalt. 

De te beperkte kennis van de berekeningsmethodiek van de verslaggevers blijkt niet alleen uit de controles. 
De enquête die werd uitgevoerd bij de verslaggevers geeft aan dat de verslaggevers zichzelf op vlak van hun 
kennisniveau over EPB een gemiddelde score van 6,8/10 geven. 75% van de verslaggevers geeft aan 
behoefte te hebben aan bijkomende opleiding. 

In de volgende hoofdstukken worden een aantal voorstellen uitgewerkt om het kennisniveau van de 
verslaggever te verhogen en om een betere kwaliteitsbewaking van de ingediende EPB-aangiften mogelijk te 
maken. 

6.1.2. Automatische validatie 

Het VEA stelt bij het nazicht van ingediende EPB-aangiften vaak vast dat verslaggevers de methodiek niet 
correct toepassen. De fouten die ze maken, hebben vaak een grote impact op de resultaten op vlak van U-
waarden, R-waarden, K-peil of E-peil. Hierbij een aantal voorbeelden: 

- het foutief invoeren van het opwekkingsrendement van de verwarmingsinstallatie kan aanleiding 
geven tot een verschil in E-peil dat oploopt tot meer dan 40 punten (bijvoorbeeld: invoeren van een 
rendement 10,7 in plaats van 1,07); 

- het niet-invoeren van hulpenergie bij verwarmingsinstallaties of ventilatiesystemen kan een verschil 
in E-peil geven van meer dan 10 E-peilpunten; 

- fouten in de dikte van materiaallagen die in mm of cm worden uitgedrukt in plaats van in meter 
(muurdikte van 15 m in plaats van 0,15 m), geven aanleiding tot een overschatting van de U-
waarde van het schildeel. 

Het EPB-decreet voorziet administratieve boetes voor de verslaggever voor het niet-correct rapporteren van 
de as-built-situatie in de EPB-aangifte. De hoogte van de boete is evenredig met het verschil tussen de 
waarden van de resultaten opgegeven in de EPB-aangifte door de verslaggever en de waarden van de 
resultaten vastgesteld door het VEA. Dat verschil wordt vermenigvuldigd met een bepaald bedrag, afhankelijk 
van het type EPB-eis. De bedragen waarmee wordt vermenigvuldigd, zijn dezelfde als bij de berekening van 
de boete voor de aangifteplichtige als een gebouw niet voldoet aan een EPB-eis. Op die manier wordt het 
risico beperkt dat de aangifteplichtige de verslaggever onder druk zet om een foutieve verklaring af te leggen: 
de verslaggever riskeert in het geval van een foutieve rapportering immers eenzelfde boete als de boete die 
de aangifteplichtige moet betalen voor het niet-voldoen aan de EPB-eis.  

In het geval van ‘onbewuste’ fouten die het gevolg zijn van een gebrek aan kennis van de methode of van de 
EPB-software, kunnen de boetes voor de verslaggevers echter zodanig oplopen dat ze niet meer evenredig 
zijn met de gemaakte fout. Zo kan het foutief rapporteren van het rendement van een condenserende 
gasketel van 109 % door in de EPB-software als rendement de waarde 10,9 in te vullen in plaats van 1,09, 
aanleiding geven tot een boete die hoger is dan 20.000 euro. 

Om de invoer van dergelijke irrealistische waarden met een grote impact op het resultaat op vlak van EPB-
eisen en exuberante boetes voor de verslaggever als gevolg te vermijden, stelt het VEA voor om extra 
automatische validaties in de EPB-software of in de energieprestatiedatabank in te bouwen. Verslaggevers 
kunnen dan bij het invoeren van bepaalde waarden of bij de validatie voor het aanmaken van de EPB-
aangifte, worden gewaarschuwd. Op die manier kan de verslaggever veel fouten in de EPB-aangifte zelf 
ontdekken en zal de kwaliteit van de ingediende EPB-aangiften verhogen. 

In de EPB-software 1.4, gereleased in mei 2010, werd een validatie ingebouwd in het invoerveld van het 
opwekkingsrendement van een warmteopwekker en van de COP van een warmtepomp. Rendementen en 
COP’s boven een bepaalde grenswaarde kunnen niet langer worden ingevoerd.  

Andere validaties zullen meer programmeerwerk vragen. Ze vereisen immers het nagaan van een 
voorwaarde om het al dan niet invoeren van bepaalde velden te valideren. Zo moet er bijvoorbeeld 
hulpenergie voor ventilatoren worden ingevoerd bij systemen met mechanische toe- of afvoer, en niet bij een 
ventilatiesysteem met natuurlijke toe- en afvoer. Het VEA zal nagaan voor welke veel voorkomende fouten in 
de EPB-software validatieregels kunnen worden geprogrammeerd. 
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6.1.3. Verhogen van het kennisniveau bij verslaggevers en ontwerpers 

Uit de enquête die in het najaar 2009 werd gehouden bij architecten en verslaggevers blijkt duidelijk de vraag 
naar meer ondersteuning (helpdesk), begeleiding, meer toegankelijke informatie en opleiding. 75 % van de 
ondervraagde verslaggevers heeft nood aan bijkomende opleiding, voornamelijk inzake koudebruggen, EPB-
software, luchtdicht bouwen, procedures en ventilatie. Het gebrek aan opleiding en ondersteuning van het 
VEA  komt als vijfde belangrijkste stoorfactor naar voor bij de verslaggevers. 

Bij de ondervraagde architecten geeft slechts 20 % van de kleine bureau’s aan nood te hebben aan opleiding, 
bij de grote bureau’s is dat 28 %. Toch verwachten de architecten dat het VEA meer technische 
informatiecampagnes voor professionelen uitwerkt. 

Ook de SERV wijst in haar advies van 3 december 2008 op de noodzaak van opleiding, communicatie en 
sensibilisering. De raad denkt aan een geïntensifieerde ondersteuning van architecten zodat zij actiever 
worden als verslaggever en zij energie-overwegingen meer integreren in hun werk en aan de aanpassing van 
het onderwijsaanbod voor bouwprofessionals. 

Uit de commentaar van de sector blijkt ook de nood aan bijkomende ondersteuning bij vragen van de 
verslaggevers en architecten. Het VEA biedt de verslaggevers en architecten via energie@vlaanderen.be of 
via het infopunt op haar website een helpdesk aan. Maandelijks ontvangt het VEA ongeveer 800 vragen over 
de energieprestatieregelgeving. Ook uit dat hoge aantal vragen blijkt dat er bij de architecten en 
verslaggevers nog veel onduidelijkheden bestaan. 

De verslaggever dient zijn informatie te halen uit verschillende bronnen: de EPB-nieuwsbrieven, het EPB-
decreet, de website, de veelgestelde vragen, enkele brochures, en dergelijke meer. Om aan de nood tot 
overzichtelijke bevattelijke informatie tegemoet te komen, stelt het VEA voor om in analogie met het Waalse 
Gewest een handig vademecum uit te laten werken: een handleiding waarin de meest recente informatie voor 
de verslaggever en de ontwerpende architect duidelijk en aan de hand van praktische en visuele voorbeelden 
is weergegeven. Alle nodige informatie zoals de regelgeving, procedures, rekenmethodiek, EPB-software, 
energieprestatiedatabank, veel gemaakte fouten … kan dan gebundeld worden en periodiek gereviseerd en 
aangevuld worden.  

Op basis van meer overzichtelijke informatie moet de sector in staat zijn om accurate opleidingen te voorzien. 
Het VEA stelt voor om na het invoeren van de automatische validaties en het ter beschikking stellen van een 
vademecum, na te gaan of de kwaliteit van de ingediende EPB-aangiften merkbaar is verbeterd. Als daaruit 
zou blijken dat verslaggevers de methode nog altijd verkeerd interpreteren of toepassen, stelt het VEA voor 
om een verplicht examen in te voeren zodat alle verslaggevers kunnen worden getest op een minimale kennis 
van de berekeningsmethode en de regelgeving. 

6.1.4. Schorsing verslaggevers  

Momenteel beschikt het VEA niet over een middel om verslaggevers die systematisch grote fouten maken, 
ook na een eerdere controle, te verhinderen de taak van verslaggever nog uit te voeren.  

Het VEA stelt voor om in het EPB-decreet de mogelijkheid te voorzien om, in analogie met de 
energiedeskundigen type A (EPC residentiële gebouwen), in geval van incompetentie of terugkerende fouten 
de verslaggevers tijdelijk of permanent te schorsen.  

Het VEA zal op basis van de controles die het uitvoert een systeem uitwerken van voorwaarden voor de 
tijdelijke en permanente schorsing. Daarvoor zal het VEA reeds bestaande procedures analyseren van 
andere overheidsinstellingen die te maken kunnen hebben met een gelijkaardige 
rapporteringsverantwoordelijkheid (valsheid in geschriften) of van buitenlandse systemen voor 
kwaliteitscontrole van energiedeskundigen.  

mailto:energie@vlaanderen.be
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6.2. Kwalificatie van de verslaggevers 

6.2.1. Toelatingsvoorwaarde 

De VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappeijen ervaren de diplomavoorwaarde voor verslaggevers als 
positief om een zekere basiskennis te garanderen. De VMSW vraagt om de drempel bij EPB niet te verlagen.  

De Associatie van Interieurarchitecten van België (AINB) vraagt om de lijst van diploma’s die toegang geven 
tot de functie van verslaggever, uit te breiden met het diploma van interieur-architect (brief dd. mei 2009). Het 
opleidingscurriculum van de interieur-architecten werd aangepast zodat minimale kennis inzake bouwfysica 
en installaties nu mee is opgenomen. Het VEA stelt dan ook voor om de bestaande diplomavereisten voor de 
verslaggever uit te breiden naar de interieur-architecten die afstuderen na het inwerking treden van de 
decreetswijziging.  

De controles van het VEA tonen aan dat enkel een diplomavereiste in bepaalde gevallen onvoldoende blijkt. 
Na afronding van de evaluatie vermeld in 6.1.3 en de eventuele invoering van een verplicht examen,.zal het 
behoud van de diplomavoorwaarde als toelatingsvereiste voor de verslaggever grondig worden geëvalueerd. 

6.2.2. Handhaving diploma 

De verslaggever registreert zich momenteel in de energieprestatiedatabank zonder de tussenkomst van het 
VEA. Het VEA vraagt nadien het diploma van de verslaggevers op. Uit de controle van de eerste 1.000 
geregistreerde verslaggevers, bleek dat een aantal personen niet beschikte over het juiste diploma en zich 
toch registreerde en de functie van verslaggever uitoefende.  

Het EPB-decreet voorziet geen sancties als een verslaggever die niet over het geschikte diploma beschikt, 
toch de functie van verslaggever uitoefent. Het VEA gaat in die gevallen over tot het blokkeren van de 
registratie zodat de persoon geen verdere handelingen meer kan verrichten op de energieprestatiedatabank. 
Het VEA kan momenteel niet verhinderen dat die persoon een nieuwe registratie aanmaakt en onder die 
nieuwe registratie verder werkt. 

Het VEA stelt daarom voor om volgende sancties te voorzien om een persoon effectief te kunnen 
sanctioneren als hij of zij zonder correct diploma de functie van verslaggever uitoefent: 

- het schrappen van zijn/haar registratie als verslaggever; 
- het opleggen van een administratieve geldboete van 500 euro per ingediende EPB-aangifte. 
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6.3. Achterstand bij het behandelen van hoorzittingen  

6.3.1. Hoorzittingen voor dossiers die niet voldoen aan de EPB-eisen 

In 2008 werd gestart met het opleggen van een administratieve geldboete aan gebouwen die niet voldoen 
aan de EPB-eisen. Voor het vestigen van de geldboete, wordt aan de aangifteplichtige de kans gegeven om 
schriftelijk of op een hoorzitting zijn tegenargumenten kenbaar te maken.  

Tot 9/05/2010 werden bij het VEA 2699 unieke EPB-aangiften ingediend die niet voldeden aan de EPB-eisen 
en waarvan de boete groter was dan 250 euro. In 2008 werden 227 dossiers behandeld op een hoorzitting. In 
2009 werd een 471 dossiers behandeld op een hoorzitting. 

Datum 9/05/2010 16/02/10 2/12/09 9/09/09 5/05/09 31/12/08 19/09/08 

Aantal dossiers uitgenodigd 
op een hoorzitting: 

962 881 698 508 452 227 120 

HZ in 2008 227 227 227 227 227 227 120 

HZ in 2009 471 471 471 281 225 / / 

HZ in 2010 264 184      

Aantal onbehandelde 
dossiers: 

 

1737 

 

1288 

 

1360 

 

1202 

 

726 

481 332 

 

Totaal aantal EPB-aangiften 

met boete  250 € 

 

2699 

 

2169 

 

2058 

 

1710 

 

1178 

 

708 

 

452 

Tabel 17 Overzicht van hoorzittingen voor EPB-aangiften die niet aan de EPB-eisen voldoen en waarvan de boete hoger is dan 250 euro. 

Met de huidige personeelsbezetting binnen het VEA kunnen jaarlijks 500 hoorzittingsdossiers voor EPB-
aangiften worden behandeld. Het aantal nog te behandelen dossiers bedroeg eind 2009 een 1.400-tal 
dossiers. De gemiddelde instroom in 2010 van EPB-aangiften met een boete hoger dan 250 euro, bedraagt 
ongeveer 140 dossiers per maand (1700 per jaar). Het aantal nog niet behandelde dossiers zal op die manier 
tegen eind 2010 zeker 2.600 dossiers bedragen.  

Gemiddeld worden op één hoorzittingsdag 60 dossiers behandeld. De volledige behandeling van een 
hoorzittingsdossier vergt gemiddeld ongeveer een halve mandag. Volgende taken worden uitgevoerd bij het 
behandelen van deze dossiers:  

- het opstellen van de uitnodigingsbrief en de boetebijlage met de gedetailleerde berekening van het 
boetebedrag; 

- een controle van de adresgegevens van de aangifteplichtige; 
- de aangetekende verzending; 
- het behandelen van vragen per e-mail en telefoon van de aangifteplichtigen die worden uitgenodigd 

op de hoorzitting; 
- de hoorzitting zelf; 
- het behandelen van de tegenargumenten die worden ingediend (in twee op de drie gevallen); 
- het opstellen van de definitieve boetebrief (of de brief met een bevestiging dat er geen boete volgt), 

voorbereiding van invorderingsdossiers voor de boekhouding van de MOD LNE, opvolging betaling, 
klassement en archivering; 

- in een aantal gevallen is er aanvullend het behandelen van een administratief beroep tegen de 
gevestigde boete. 

Aan het behandelen van de dossiers voor de hoorzitting werken zowel een administratieve kracht (17 
mandagen), een jurist (6 mandagen) als een ingenieur of een architect (6 mandagen). 

Om de opgelopen achterstand van de onbehandelde dossiers (2.600 dossiers eind 2010) te verwerken, is een 
gespreid over twee jaar 3 VTE nodig. De opbrengst tengevolge van het behandelen van die dossiers kan 
worden geraamd op 1.560.000 euro. Bij de reeds behandelde dossiers werd uiteindelijk in 60% van de 
gevallen een boete opgelegd. In de andere gevallen kon worden aangetoond dat er toch aan de EPB-eisen 
was voldaan en dat de EPB-aangifte dus niet overeenstemde met de uiteindelijke uitvoering. In 2009 werd 
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prioriteit gegeven aan de grotere dossiers. De gemiddelde boete bedroeg 2.000 euro. De nog niet 
behandelde dossiers zijn echter dossiers met kleinere boetes (geraamd op een gemiddelde boete van 1.000 
euro). 

Om het structureel tekort van 1.200 dossiers per jaar te kunnen verwerken, is een structurele bijkomende 
inzet van 3 VTE nodig. De opbrengst van het jaarlijks behandelen van 1.200 dossiers wordt geraamd op 
1.440.000 euro (60% beboet, gemiddeld 2.000 euro per beboet dossier). 

Bovenstaande inschattingen zijn opgemaakt op basis van het huidige beschikbare cijfermateriaal. Het aantal 
ingediende EPB-aangiften stijgt echter aanzienlijk (zie Tabel 6 - aantal ingediende startverklaringen en EPB-
aangiften en Tabel 7: het aantal startverklaringen en EPB-aangiften ingediend in 2010). In relatieve termen 
daalt het percentage van de ingediende EPB-aangiften dat niet aan de EPB-eisen voldoet (zie Figuur 9: 
percentage van EPB-aangiften dat niet aan de EPB-eisen voldoet, per aanvraagjaar van de vergunning en 
per type overtreding). 9% van het totale aantal EPB-aangiften met een stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag in 2006 voldoet niet aan de EPB-eisen. Dit daalt naar 6% voor de EPB-aangiften met 
een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in 2007 en 5% voor de EPB-aangiften met een 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in 2008. In absolute termen neemt het aantal te behandelen 
dossiers op jaarbasis echter sterk toe. Daarom zal de achterstand op regelmatige basis moeten geëvalueerd 
worden. 

6.3.2. Hoorzittingen voor het niet-indienen van de startverklaring  

In 2009 werden 238 herinneringen en 510 aanmaningen verstuurd voor het niet-indienen van de 
startverklaring. Minder dan één op tien dient na de aanmaning nog altijd geen startverklaring in, waarvoor een 
hoorzitting dient te worden georganiseerd.  

Met het huidige personeel kan het organiseren van de hoorzitting en het opleggen van de boetes voor het niet 
volgen van de procedures, tijdig gebeuren. 

6.3.3. Controle op de waarheidsgetrouwe rapportering en de hoorzitting voor de 
verslaggevers 

In 2008 werden er voor de controle op een correcte en waarheidsgetrouwe rapportering van verslaggevers 
zowel controles zonder als met plaatsbezoek opgestart. Eind 2009 waren 204 dossiers gecontroleerd. Bij 134 
controles zonder plaatsbezoek werden geen fouten vastgesteld. Van de 70 dossiers waarbij fouten werden 
vastgesteld, waren 48 dossiers eind 2009 behandeld. Er bleef nog een stock over van 22 onbehandelde 
dossiers.  

In de onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven van de dossierbehandeling van de dossiers 
waarin fouten of niet-waarheidsgetrouwe rapportering werden vastgesteld.  

Datum 10/05/2010 

Behandelde dossiers 64 

2008 21 

2009 27 

2010 16 

Onbehandelde dossiers 113 

Totaal 180 

Tabel 18 Overzicht van de dossiers waar VEA fouten of niet-waarheidsgetrouwe rapportering heeft vastgesteld. 
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Sinds eind 2009 steeg het aantal onafgewerkte controles tot 113 dossiers. Volgende dossiertypes komen voor 
in die lijst: 

- fouten die werden vastgesteld bij de controle van EPB-aangiften ingediend in 2008 die in 
aanmerking kwamen voor verlaging onroerende voorheffing (6); 

- fouten die werden vastgesteld bij de controle van EPB-aangiften ingediend in 2009 die in 
aanmerking kwamen voor verlaging onroerende voorheffing (75); 

- controle naar aanleiding van een vermoeden van fouten door de verslaggever die naar boven 
kwamen bij een hoorzitting voor het niet-voldoen aan de EPB-eisen met een aanvullend bezoek ter 
plaatse (3); 

- controle naar aanleiding van een klacht met een bezoek ter plaatse (4); 
- controle naar aanleiding van een herhaalde vraag tot het herindienen van een EPB-aangifte (9); 
- controle van grote verslaggevers met een bezoek ter plaatse (16). 

Om de doelstelling, opgenomen in de beheersovereenkomst, te halen (namelijk: de controle van de 
verslaggevers die instonden voor 50% van de in 2009 ingediende EPB-aangiften) moeten in 2010 nog een 
aantal extra verslaggevers worden gecontroleerd. Daarnaast zullen in de loop van 2010 nog klachten 
binnenkomen of dossiers naar boven komen bij hoorzittingen voor dossiers die niet aan de EPB-eisen 
voldoen waar er een vermoeden is van niet-correcte rapportering. Het aantal te controleren dossiers waarvoor 
een boete aan de verslaggever moet worden opgelegd of waar een plaatsbezoek nodig is, wordt daarom 
geraamd op 150. 

In 2009 werden 27 controledossiers met fouten afgehandeld. Met het huidige personeelbestand kunnen 
jaarlijks een 30-tal controles met fouten worden behandeld. De stock van onbehandelde dossiers bedroeg 
eind 2009 22 dossiers. De instroom wordt geraamd op 150 dossiers. De stock van onbehandelde dossiers zal 
op die manier op het einde van 2010 ongeveer 140 dossiers bedragen.  

Gemiddeld worden op een hoorzittingsdag voor verslaggevers 10 dossiers behandeld. Het behandelen van 
verslaggeversdossier voor een hoorzitting, vergt gemiddeld 3,5 mandagen tijd. Volgende taken worden 
uitgevoerd bij het behandelen van de dossiers:  

- uitvoeren van vaststellingen; 
- opstellen van de uitnodigingsbrief en de boetebijlage met gedetailleerde berekening van het 

boetebedrag met controle van de adresgegevens van de verslaggever; 
- aangetekende verzending; 
- behandeling van de vragen per e-mail en telefoon van de verslaggevers die worden uitgenodigd op 

de hoorzitting; 
- hoorzittingsdag; 
- het behandelen van de tegenargumenten die voor 90% van de dossiers worden ingediend; 
- opstellen van de definitieve boetebrief, invoeren in boekhouding, klassement en archivering. 

Aan het behandelen van de dossiers voor de hoorzitting van verslaggevers werken zowel een administratieve 
kracht (7 mandagen), een jurist (4 mandagen) als een ingenieur of een architect (28 mandagen). 

Om het aantal onbehandelde controles (140 dossiers) te verwerken, is gespreid over 2 jaar een inzet van 1 
VTE nodig. De opbrengst van het behandelen van die dossiers (opgebouwd tegen eind 2010) wordt geraamd 
op 213.000 euro. De boete die wordt opgelegd, bedroeg voor de al behandelde dossiers gemiddeld 1.500 
euro.  

Om het structureel tekort van 120 dossiers per jaar te kunnen verwerken, is een structurele bijkomende inzet 
van 2 VTE nodig. De opbrengst van het jaarlijks behandelen van 120 dossiers wordt geraamd op 180.000 
euro. 
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6.3.4. Voorstel 

Met het huidige personeelsbestand is het VEA niet in staat om voor alle dossiers die de EPB-eisen niet 
naleven en waarvan de boete hoger is dan of gelijk is aan 250 €, een administratieve geldboete op te leggen. 
Daarnaast is het nodig om extra personeelsmiddelen te voorzien zodat de dossiers waar een probleem met 
de kwaliteit of met de rapportering wordt vastgesteld, kunnen behandeld worden. 

Het VEA stelt voor om voor het wegwerken van de achterstand, die eind 2010 2.600 EPB-eisendossiers en 
140 verslaggeversdossiers zal bevatten, 4 VTE (2 administratieve medewerkers, 1 jurist en 1 ingenieur) aan 
te werven gedurende twee jaar.  

Om het structurele tekort op te vangen, stelt het VEA voor om 5 VTE (1 jurist, 2 administratieve medewerkers 
en 2 ingenieurs) vast aan te werven. De geraamde opbrengsten van het afhandelen van de dossiers zijn een 
veelvoud van de personeels- en werkingskosten die nodig zijn om die dossiers te verwerken.  

 

6.4. Handhaving van de bouwknopen  

De definitieve goedkeuring van het wijzigingsbesluit dat de nieuwe bepalingen inzake het inrekenen van 
bouwknopen bevat, wordt binnenkort verwacht. Tegen 2011 zal het extra warmteverlies door toedoen van 
bouwknopen worden ingerekend bij de berekening van de energieprestatie en het K-peil van een gebouw.   

De nieuwe methode, uitgewerkt in een gewijzigde bijlage IV, bevat 3 opties voor het inrekenen van de 
bouwknopen: 

OPTIE A De invloed van de bouwknopen wordt zo exact mogelijk bepaald door hetzij een volledige 3D-
berekening van het gebouw hetzij door de Ψ- en χ-waarden van alle bouwknopen afzonderlijk in te 
voeren. Er worden daarbij geen eisen gesteld aan de Ψ- en χ-waarden, maar ze moeten wel 
allemaal in rekening worden gebracht. 

OPTIE B Voor alle EPB-aanvaarde bouwknopen wordt de invloed niet in detail berekend, maar wordt een 
forfaitaire toeslag van 3 K-peil-punten voorzien. Een bouwknoop is EPB-aanvaard als hij voldoet 
aan de basisregels en/of als hij voldoet aan Ψe ≤ Ψlimit . Al de bouwknopen die niet aan minstens 1 
van die 2 voorwaarden kunnen voldoen, zijn niet EPB-aanvaard en moeten afzonderlijk in rekening 
worden gebracht. Zowel voor die niet-EPB-aanvaarde bouwknopen als voor EPB-aanvaarde 
bouwknopen waarvan men de Ψe –waarde kent en wenst in te voeren, wordt enkel het verschil 
tussen de werkelijke Ψe en de Ψlimit ingerekend. 

OPTIE C Een forfaitaire toeslag van 10 K-peil punten als er geen aandacht is geschonken aan het 
koudebrugarm ontwerpen of uitvoeren van bouwknopen.  

In het EPB-decreet ontbreken echter de sancties die moeten worden toegepast als wordt vastgesteld dat de 
verslaggever de bouwknopen niet correct rapporteert. Het VEA stelt daarom voor om volgende 
handhavingsregels toe te voegen aan het EPB-decreet. 

Als bij een controle van een EPB-aangifte waarin de invloed van de bouwknopen wordt bepaald aan de hand 
van een numerieke berekening of de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen, wordt vastgesteld dat de 
invloed van één of meerdere bouwknopen foutief werd bepaald of vergeten, dan wordt de invloed per foutieve 
of ontbrekende bouwknoop voor het berekenen van Kvaststelling bepaald aan de hand van de waarden bij 
ontstentenis voor Ψ of χ zoals bepaald in bijlage IV. 

 

 

 

met:  

- HT
junctions,controle de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie via de bouwknopen bepaald bij een 

controle, in W/K; 
- HT

junctions,aangifte de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie via de bouwknopen zoals bepaald in 
de EPB-aangifte, in W/K; 
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- HT
junctions,foutief de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie via de bouwknopen die foutief werden 

bepaald in de EPB-aangifte, in W/K; 
De invloed van een bouwknoop is foutief bepaald in volgende gevallen:  

- de bouwknoop is foutief gecatalogiseerd als een EPB-aanvaarde bouwknoop;  

- e of χe  is foutief berekend; 
- lk,controle  de totale lengte van de lineaire bouwknoop waarvan de invloed foutief bepaald of 

vergeten werd, bepaald met buitenafmetingen, in m; 
- Ψe,controle de waarde bij ontstentenis uit tabel 2 voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt van de 

bouwknoop waarvan de invloed foutief bepaald of vergeten werd, in W/mK; 
- χe,controle de waarde bij ontstentenis uit tabel 3 voor de puntwarmtedoorgangscoëfficiënt van de 

bouwknoop waarvan de invloed foutief bepaald of vergeten werd, in W/K;  
- bk  temperatuurreductiefactoren bepaald volgens nadere specificaties vanwege de minister. 
- nk en nl het aantal energiesectoren en delen van het gebouw met een andere bestemming 

waaraan de lineaire bouwknoop k of puntbouwknoop l grenst.  

Als enkel de lengte van een lineaire bouwknoop of de reductiefactor b niet overeenstemmen met de 

uitgevoerde situatie en de e of χe correct berekend zijn in de EPB-aangifte, zullen bij de berekening van  
Kvaststelling de foutieve lengtes waarmee HTjunctions,aangifte werd berekend, worden gecorrigeerd door de 
vastgestelde lengtes. 

Als bij een controle van een EPB-aangifte wordt vastgesteld dat de invloed van bouwknopen niet in rekening 
is gebracht, of als de numerieke berekening niet voldoet aan de bepalingen zoals vastgelegd in het 
betreffende ministerieel besluit, dan wordt de invloed van de bouwknopen voor het berekenen van Kvaststelling 
bepaald aan de hand van de forfaitaire toeslag volgens optie C van bijlage IV. 

Daarnaast is het wenselijk dat een aantal verantwoordelijkheden rond koudebrugarm ontwerpen, worden 
verduidelijkt in het EPB-decreet. Het is niet de bedoeling dat elke verslaggever elke woning met optie C zou 
rapporteren om geen extra werk te hebben. De keuze voor de te nemen optie moet in overleg met de 
architect en de aangifteplichtige worden vastgelegd voor de start van de werken. In het geval dat er wordt 
gekozen voor de optie B, is de verslaggever verplicht om alle niet-EPB-aanvaarde bouwknopen te 
rapporteren.  

De architect heeft de deontologische plicht om zijn ontwerp koudebrugarm te ontwerpen zodat het aantal niet-
EPB-aanvaarde bouwknopen in zijn ontwerp beperkt is tot een strikt minimum. Hij moet op basis van art. 10 
§2 tweede lid, de gegevens van de door hem overblijvende niet-EPB-aanvaarde bouwknopen doorgeven aan 
de verslaggever. Van de overige bouwknopen waarvan geen gegevens worden doorgegeven aan de 
verslaggever, wordt de architect geacht alle stavingsdocumenten in zijn bezit te hebben om aan te tonen dat 
die bouwknopen EPB-aanvaarde bouwknopen zijn. 

Als de invloed van de bouwknopen numeriek is bepaald, moet men beschikken over een stavingsdocument 
dat aantoont dat de berekening is uitgevoerd aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening. De 
verslaggever is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn bronnen. De verslaggever moet zelf contractueel 
zijn verweermiddelen vastleggen om verhaal uit te oefenen tegen foutieve informatie aangeleverd door 
derden. 
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6.5. Aanvullingen aan de bijlage ‘bepaling van de administratieve 
geldboeten’ van het EPB-decreet 

6.5.1. Huidige situatie 

Bij controles stelt het VEA vast dat verslaggevers bepaalde fouten maken waarvoor geen enkele sanctie is 
voorzien. Dat is het geval bij:  

- het verkeerd of helemaal niet-rapporteren van schildelen;  
- het verkeerd rapporteren van de bruto-vloeroppervlakte; 
- het verkeerd rapporteren van de grens van het beschermd volume. 

Het vergeten rapporteren van schildelen komt zowel voor bij appartementsgebouwen als bij woningen. In 
appartementsgebouwen moeten de scheidingsconstructies (wanden, vloer en plafond) tussen twee 
appartementen of tussen een appartement en de gemeenschappelijke delen, voldoen aan een maximale U-
waarden van 1 W/m².K. Bij woningen komt het af en toe voor dat een vloer boven buitenomgeving of een 
muur naar de buur op de perceelsgrens, niet gerapporteerd wordt.  

Als de verslaggever vergeet om die schildelen in te voeren in de EPB-software, wordt het voldoen aan de eis 
niet afgetoetst. Het niet-rapporteren kan een vergetelheid zijn, maar kan ook een manier zijn om niet aan te 
geven dat er niet aan de eis is voldaan. 

De bruto-vloeroppervlakte wordt gebruikt om de indicator in kWh/m² die op het energieprestatiecertificaat 
bouw wordt getoond, te berekenen. Door de weergave van de energieprestatie-indicator in kWh/m², kan de 
energieprestatie van een nieuw gebouw worden vergeleken met de energieprestatie van een bestaand 
gebouw. Als de bruto-vloeroppervlakte verkeerd wordt bepaald, dan geeft dat aanleiding tot een verkeerde 
indicator. Een overschatting of onderschatting van de bruto-vloeroppervlakte leidt tot respectievelijk een 
onderschatting of overschatting van het jaarlijkse primaire energieverbruik per m². Het berekende E-peil en 
het afgebeelde primaire energieverbruik per m² komen dan helemaal niet overeen. 

In het voorjaar van 2009 publiceerde het VEA een nota rond het berekenen van volumes en oppervlaktes in 
het kader van de energieprestatieregelgeving. Voor het bepalen van Kvaststelling en voor de 
brutovloeroppervlaktevaststelling zal het VEA de vastgestelde oppervlakte gebruiken als die meer dan een 
bepaald percentage afwijkt van de oppervlakte opgegeven in de EPB-aangifte.  

Het VEA stelde bij controles vast dat in bepaalde gevallen de verslaggever de verkeerde grens van het 
beschermde volume opgeeft. Zo wordt in een aantal dossier de zoldervloer opgegeven als de grens van het 
beschermde volume, maar is in realiteit het hellend dak geïsoleerd en niet de zoldervloer. Ook het 
omgekeerde komt voor: het hellend dak wordt gerapporteerd als de grens van het beschermd volume, maar 
in realiteit is de zoldervloer geïsoleerd en het hellende dak niet. 

6.5.2. Voorstel voor nadere bepalingen i.v.m. administratieve geldboetes voor de 
verslaggever 

Vergeten van schildelen 

Het VEA stelt voor om in artikel 25 § 1 van het EPB-decreet een bepaling op te nemen zodat het vergeten van 
schildelen resulteert in een administratieve geldboete voor de verslaggever van 10 euro per m² vergeten 
schildeel met een maximum van 500 euro.  

De boetebedragen in het EPB-decreet zijn gerelateerd aan de kostprijs van de uitgespaarde investering. In dit 
geval kan men echter niet spreken over een uitgespaarde investering. Omdat het van belang is een boete op 
te leggen zodat dit type constructies niet vergeten wordt, stelt het VEA een bedrag van 10 euro voor. De 
maximale boete zorgt ervoor dat iemand die bijv. een schildeel van 200 m² niet rapporteert, geen boete moet 
betalen die niet meer in verhouding is met de foutieve rapportering. 
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Verkeerd bepalen van de bruto-vloeroppervlakte 

Het VEA stelt voor om in artikel 25 § 1 van het EPB-decreet een bepaling op te nemen zodat een 
overschatting van de bruto-vloeroppervlakte resulteert in een administratieve geldboete voor de verslaggever 
van 10 euro per m² verschil tussen de bruto-vloeroppervlakte in de EPB-aangifte en de bij controle 
vastgestelde bruto-vloeroppervlakte en met een maximum van 500 euro. Die boete wordt enkel bepaald als 
het verschil tussen de gerapporteerde en de vastgestelde brutovloeroppervlakte groter is dan 5%. 

Verkeerd bepalen van andere oppervlakten 

Het VEA stelt voor om in 2.1.2 van de bijlage betreffende de bepaling van de administratieve geldboeten van 
het EPB-decreet op te nemen dat in de EPB-aangifte gerapporteerde oppervlakten die meer dan 3% afwijken 
van de oppervlakten bij vaststelling, worden gecorrigeerd bij het berekenen van Kvaststelling.  

Verkeerd bepalen van de grens van het beschermd volume 

Het VEA stelt voor om in 2.1.2 van de bijlage betreffende de bepaling van de administratieve geldboeten van 
het EPB-decreet op te nemen dat het verkeerd rapporteren van de grens van het beschermd volume 
gecorrigeerd wordt bij het berekenen van Kvaststelling. 

6.5.3. EPB-aangifte waarin de gerealiseerde prestaties worden onderschat  

Aan de verslaggever worden enkel administratieve geldboetes opgelegd als er wordt vastgesteld dat de 
prestaties van het gebouw as-built slechter zijn dan wat door de verslaggever in de EPB-aangifte wordt 
gerapporteerd.  

Als een verslaggever een gebouw rapporteert met een E-peil van E80 en het VEA stelt bij een controle vast 
dat het E-peil van het gebouw as-built bijvoorbeeld E68 bedraagt, kan de verslaggever momenteel niet 
worden verplicht om de EPB-aangifte te corrigeren.  

Ook bij een onderschatting van de bruto-vloeroppervlakte, wordt het jaarlijkse primaire energieverbruik per 
m², verkeerd (slechter dan de realiteit) berekend.  

In beide gevallen wijkt het EPC bouw dat de aangifteplichtige ontving, ver af van de werkelijke prestaties. 

Het VEA stelt voor om in het geval dat het gerapporteerde E-peil slechter is dan het E-peil bij vaststelling of in 
het geval de bruto-vloeroppervlakte meer dan 5% kleiner is dan de vastgestelde bruto-vloeroppervlakte, de 
verslaggever te verplichten kosteloos een nieuwe EPB-aangifte in te dienen. Dat kan door een aanvulling te 
doen in artikel 25 § 1 van het EPB-decreet. Aan een verslaggever die nalaat de EPB-aangifte te corrigeren, 
kan een boete opgelegd worden overeenkomstig het achtste lid van artikel 25 § 1. 
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Bijlage: Analyse van de netto-energiebehoefte voor verwarming van 
woongebouwen. 

 

Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: maatregelen bij EPB-aangiften met K-peil tot K30 en E-

peil tot E70 (143 EPB-aangiften)
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 Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: maatregelen voor EPB-aangiften met K35-K40 en E0-

E70 (310 EPB-aangiften)
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Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: maatregelen voor EPB-aangiften met K31-K40 en E0-

E70 (587 EPB-aangiften)
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Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: maatregelen voor EPB-aangiften met K-peil >K40 en E0-

E70 (120 EPB-aangiften)
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Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: EPB-aangiften met K-peil >K25 en E0-E70 (209 EPB-

aangiften): met en zonder warmtepomp
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Netto energiebehoefte verwarming kWh/m²: EPB-aangiften zonder luchtdichtheidsmeting en met 

warmteterugwinning, met K-peil >K30 en E0-E70 (453 EPB-aangiften): met en zonder warmtepomp
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