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Context van de evaluatie 

De Vlaamse gebouwen scoren in Europese vergelijkingen vrij slecht op het niveau van hun 
energieprestaties. Veel energie kan bespaard worden door onder andere meer isolatie te 
plaatsen, hoogrendementsglas te gebruiken, zonnewinsten aan te wenden, verwarmingsketels 
met hoger rendement te installeren, ... 

De Europese Commissie heeft begin 2003 de richtlijn betreffende de energieprestaties van 
gebouwen van 16 december 2002 gepubliceerd die de lidstaten verplicht om initiatieven te 
nemen zodat de energieprestaties van gebouwen verbeteren. In het kader van de omzetting 
van de Europese richtlijn werd op 7 mei 2004 het Energieprestatiedecreet bekrachtigd en 
afgekondigd. Het betreft grotendeels een kaderdecreet dat een machtiging voor de Vlaamse 
Regering inhoudt voor het bepalen van een berekeningsmethode en het vastleggen van de 
eisenniveaus waaraan nieuwe gebouwen en te renoveren bestaande gebouwen moeten 
voldoen inzake energieprestaties. Het legt verder in detail het handhavingskader vast.  

Op 11 maart 2005 werd het besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd dat de 
berekeningswijze en de eisenniveaus vastlegt. Omdat naast het behalen van een goed 
energieprestatieniveau en een goed isolatieniveau ook de binnenluchtkwaliteit belangrijk is, 
worden 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, vanaf de inwerkingtreding van 
het decreet, 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 de inleiding wordt de aanpak van de evaluatie besproken. Daarnaast wordt er een overzicht 
gegeven van het documenten die ingediend werden in de energieprestatiedatabank en van de 
eerste resultaten die afgeleid werden uit de EPB-aangiften ingediend voor woningen. 

In het tweede hoofdstuk wordt de berekeningsmethode geëvalueerd. De 
samenwekringsovereenkomst die omtrent berekeningsmethode werd afgesloten met de andere 
gewesten wordt gekaderd en een aantal projecten in detail toegelicht. 

De evaluatie van de EPB-eisen komt aan bod in het derde hoofdstuk. Elk eis (E-peil, K-peil, 
Umax, risico op oververhitting en ventilatie) wordt afzonderlijk besproken. Hierbij wordt onder 
andere bekeken hoe de eisen zich verhouden tot de eisen in de buurlanden, wat de econische 
haalbaarheid is van het verstrengen van de EPB-eisen en welke eisen het Brussels en Waals 
Gewest zullen invoeren. 

Het vierde hoofdstuk behandelt de evaluatie van de administratieve lasten en de procedures. 
De administratieve lasten worden bekeken vanuit het oogpunt van de verslaggever en architect, 
vanuit het oogpunt van de gemeenten en vanuit het oogpunt van de bouwheer. 

Een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen aan het EPB-decreet van 22 december 
2006 en aan het EPB-besluit van 11 maart 2005, is opgenomen in het laatste hoofdstuk. 
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Management Samenvatting 

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 vastlegd 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.  

In het kader van de evaluatie werd een vergelijkende studie van de EPB-eisen in Vlaanderen 
met de omringende landen uitgevoerd. In een andere studie werd de economische 
haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-eisen onderzocht. Daarnaast werden bij 
verschillende belanghebbende enquêtes uitgevoerd en werd overleg gepleegd met de 
sectororganisaties van architecten, aannemer en ingenieurs. 

Twee jaar na de invoering van de nieuwe regelgeving, is de bouwwereld goed vertrouwd met de 
nieuwe procedures. Er zijn voldoende geregistreerde verslaggevers, en voor twee derde van de 
bouwwerken wordt tijdig een startverklaring ingediend. Ook het indienen van de EPB-aangiftes, 
verplicht ten laatste zes maand na de ingebruikname van het gebouw, komt gestaag op gang. 
De eerste EPB-aangiftes tonen aan dat de woningen die een vergunning aanvraagden in 2006, 
gemiddeld 10% beter scoren dan wat de regelgeving oplegt.  

In 2007 werd een overlegplatform ‘EPB berekeningsmethode’ opgericht tussen het Waalse 
Gewest (DGTRE), het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (BIM) en het Vlaamse Gewest (VEA). 
Het doel van het overlegplatform is te komen tot een gemeenschappelijke berekeningsmethode 
van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Als basis is de methodiek van het Vlaamse 
Gewest genomen. Volgens een afgesproken agenda zullen aanvullingen, verbeteringen en 
toevoegingen (bijv. methode voor andere specifieke bestemmingen) ontwikkeld worden. De 
eerste studies zijn nog in uitvoering. Na het voltooien zullen wijzigingen of aanvullingen aan de 
methodiek voorgesteld worden.  

De vergelijking van de EPB-eisen in Vlaanderen met de buurlanden toont aan dat de eisen voor 
woongebouwen in de buurlanden een stuk strenger zijn. Voor kantoren is het eisenniveau 
gelijklopend. De studie naar de economische haalbaarheid van het verstrengen van de EPB-
eisen toont aan dat het economische optimum voor woongebouwen een stuk lager ligt dan de 
huidige E100 eis. Voor kantoorgebouwen ligt het economisch optimum dichter bij de huidige 
eis. Vanaf 2 juli 2008 worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EPB-eisen ingevoerd: voor 
woongebouwen wordt vanaf 2 juli 2009 E90 verplicht, en vanaf 2 juli 2011 E70. De bouwsector 
vraagt een zo groot mogelijke afstemming tussen de energieprestatieregelgevingen in de drie 
Gewesten. Het Vlaams Energieagentschap stelt daarom voor het pad van verstrengen van de 
E-peileis voor woongebouwen gelijk te laten lopen met de geplande invoering en verstrenging in 
het Brussels Gewest.  

De architecten en verslaggevers zijn goed vertrouwd met de regelgeving en hebben voldoende 
basiskennis. De EPB-software blijft een heikel punt. Het Vlaams Energieagentschap zal in 
overleg met de sectororganisaties van architecten en ingenieurs de software blijven verbeteren 
op vlak van gebruiksvriendelijkheid. Verder bevat de tekst een voorstel van decreetswijziging 
om naast de verslaggever en architect, ook de andere partners betrokken bij de bouw te 
responsabiliseren rond hun plicht om de verslaggever de nodige informatie te bezorgen. De 
procedure die momenteel voorzien is voor gelijkwaardigheid, is vooral gericht op 
fabrikantsystemen. Met de sectororganisatie van de ingenieurs zal een voorstel van een 
projectmatige beoordeling van innovatieve technieken uitgewerkt worden, zodat de EPB-
regelgeving een stimulans is en geen beperking voor het toepassen van die technieken. Verder 
bevat de tekst een voorstel om het systeem van verslaggever als rechtspersoon werkbaarder te 
maken. 

De gemeenten evalueren de administratieve last in het kader van de 
energieprestatieregelgeving zeer positief. De taken voor de gemeente zijn gedaald tegenover 
de energieprestatieregelgeving. 295 van de 308 gemeenten sturen de vergunningen door naar 
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de energieprestatiedatabank. Een beperkt aantal gemeenten heeft nog problemen. Het 
ontwikkelen van een systeem voor het elektronische aanvragen van stedenbouwkundige 
vergunnignen zal op termijn het takenpakket van de gemeenten nog verminderen. 

De kost voor de burger voor de EPB-verslaggeving bedraagt in 75% van de gevallen minder 
dan 1000 euro. Bij kleine verbouwingswerken is de kostprijs van de verslaggeving relatief hoog 
tegenover de kostprijs van de uitgevoerde werken. Het invoeren van de elektronische 
vergunning zal ook de administratieve last voor de burger verminderen. Een eenvoudiger 
procedure bij kleine verbouwingen kan onderzocht worden wanneer er in het Brussels Gewest 
ervaring is met het eenvoudiger systeem dat zij voor die werken voorzien..  
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1. Inleiding 

1.1. Aanpak van de evaluatie 

In het kader van de evaluatie van de energieprestatieregelgeving zijn in 2007 drie 
studieprojecten uitgevoerd. Er is ook overleg gepleegd met de architecten- en 
ingenieursverenigingen en met de aannemerverenigingen. De eindrapporten en de 
overlegdocumenten zijn terug te vinden op www.energiesparen.be. 

Het VEA bekeek daarnaast de veel gestelde vragen en de praktijkervaringen van architecten, 
ingenieurs en verslaggevers die per e-mail of telefonisch werden gemeld bij de helpdesk. Ook 
de suggesties die bezorgd werden naar aanleiding van de verslaggeversessie in juni 2007, 
werden voor de evaluatie gebruikt.  

Om een inschatting te maken van de administratieve lasten bij de verschillende betrokkenen, 
werden een aantal enquêtes gehouden.  

� Augustus 2007 - Telefonische enquêtering van 400 Vlaamse architecten door het 
bureau AIDA-link in samenwerking met het VEA en het NAV; 

� Oktober 2007: enquête per e-mail door het VEA bij een steekproef van de Vlaamse 
gemeenten; 

� Oktober 2007 – mondelinge enquête door het VEA bij (kandidaat)-bouwers tijdens het 
Bouw- en ImmoSalon (BIS-beurs) van 6 tot 14 oktober 2007. 

De al ingediende EPB-aangiften werden geanalyseerd. Tot slot is in de evaluatie de stand van 
zaken van de implementatie van de Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van 
gebouwen bekeken in de twee andere gewesten. 

1.1.1. Studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ 

Projectomschrijving 

In het kader van de tweejaarlijkse evaluatie van de Vlaamse energieprestatieregelgeving liet het 
VEA de studie ‘Evaluatie van de verhouding van de Vlaamse berekeningsmethodiek ten 
opzichte van die van de ons omringende landen aan de hand van een vergelijkende studie van 
de in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Frankrijk gehanteerde software’ uitvoeren.  

Het eerste doel van de studie was om na te gaan hoe de Vlaamse berekeningsmethodiek zich 
verhoudt tot de methoden die gehanteerd worden in de beschikbare softwarepakketten in de 
buurlanden. Daarnaast wenste het VEA ook een inzicht te krijgen over hoe de Vlaamse EPB-
eisen zich verhouden tot de overeenstemmende eisen in Nederland, Duitsland en Frankrijk’.  

Het voornaamste eindresultaat van de studie is de vergelijking van de energieprestatie-eis: het 
E-peil of het berekende primaire energieverbruik van de Vlaamse methode met die van 
Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ook de jaarlijkse deelverbruiken aan primaire energie (voor 
verwarming, koeling, warm tapwater, verlichting, …) werden bestudeerd. Verder werden in de 
mate van het mogelijke ook de andere EPB-eisen (K-peil, U-waarden, beperking van het risico 
op oververhitting …) bekeken en vergeleken. De resultaten worden in detail beschreven bij het 
hoofdstuk evaluatie van de EPB-eisen. In de uitgevoerde studie zijn de ventilatie-eisen niet 
onderzocht. 

De energieprestatieberekening is uitgevoerd voor drie gebouwen: een halfopen woning (met 
twee variante uitvoeringen), een appartementsgebouw in gesloten bebouwing met 5 
verdiepingen en een kantoorgebouw in open bebouwing.  

In Vlaanderen werd het E-peil berekend met de EPB-software versie 1.1. In de andere landen 
werd het rekenwerk door de buitenlandse partners (TNO voor Nederland, IBP voor Duitsland en 
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CSTB voor Frankrijk) uitgevoerd. De contactpersonen in die landen berekenden de 
energieprestatie van de drie gebouwen met een landeigen softwarepakket. 

Hoewel het niet de bedoeling was om een diepgaande vergelijking van de 
berekeningsmethodiek uit te voeren, werd voor de halfopen woning wel meer in detail ingegaan 
op een aantal deelaspecten. Dat liet toe om een aantal probleempunten naar voor te brengen 
die het verdere verloop van de studie vlotter konden maken. De dieper gaande analyse is in de 
Nederlandstalige samenvatting slechts kort aangehaald en wordt niet besproken in deze 
evaluatie. 

Belangrijke overwegingen bij het uitgevoerde studieproject 

De conclusies van het studieproject die per EPB-eis opgenomen zijn in het hoofdstuk ‘evaluatie 
EPB-eisen’, zijn conclusies voor de doorgerekende projecten en kunnen niet zonder meer 
veralgemeend worden voor elk type project. Kleine ontwerp- of uitvoeringsverschillen bij andere 
projecten ten opzichte van de doorgerekende voorbeelden, zullen een impact hebben op het 
resultaat.  

Om algemene conclusies te kunnen vooropstellen, zou er een groter aantal 
gebouwgeometrieën met meerdere types van installaties moeten doorgerekend en vergeleken 
worden. 

Daarnaast zijn niet enkel de eisenniveaus maar ook de mate waarin de regelgeving nageleefd 
wordt, hetzij op vrijwillige basis, hetzij door een strenge handhaving, van belang voor het 
eindresultaat in de praktijk. Op het vlak van handhaving zijn met de ons omringende landen 
grote verschillen vast te stellen.  

In Vlaanderen is een vrij strikt handhavingkader uitgewerkt. Na de uitvoering van de 
werkzaamheden moet men het gebouw doorrekenen met de effectief gebruikte materialen, 
installaties … Men moet rapporteren aan de Vlaamse overheid of het gebouw al dan niet aan 
de EPB-eisen voldoet. Als er niet aan de eisen voldaan is of bij foutief rapporteren, worden 
administratieve geldboetes gevestigd. 

In Nederland en Duitsland moeten enkel bij de bouwaanvraag berekeningen worden uitgevoerd 
om aan te tonen dat aan de gestelde eisen zal voldaan worden en in Frankrijk is er zelfs geen 
enkele wisselwerking met de overheid.  

Het feit dat de andere landen strengere eisen stellen, betekent dus niet altijd dat daar 
vanzelfsprekend energiezuiniger gebouwd wordt. Het gebouw kan dikwijls wel op papier aan de 
eisen voldoen, maar de vraag is of het gebouwde project ook in werkelijkheid aan de strengere 
eisen voldoet en effectief energiezuiniger is. 

Tot slot is het bij het bekijken en vergelijken van de eisen van belang dat de 
energieprestatieregelgeving in Vlaanderen pas ingevoerd is begin 2006. Het jaar 2006 was 
zelfs een overgangsjaar, waarbij voor nieuwe gebouwen een keuze bestond uit eisenpakketten. 
Men kon ervoor kiezen om het gebouw goed te isoleren en te ventileren, zonder dat het project 
ook al aan de energieprestatie-eis (E-peil) moest voldoen. Die overgangsperiode en de minder 
scherpe eisen in Vlaanderen waren bedoeld om de bouwsector (architecten, industrie …) de tijd 
en de kans te geven om zich aan te passen aan de regelgeving. De 
energieprestatieregelgeving in Vlaanderen is pas vanaf begin 2007 volledig van toepassing en 
dus pas recent volledig in werking. In de drie andere landen heeft men al langer een 
energieprestatieregelgeving, waarvan men het eisenniveau stap per stap kon aanscherpen.  

Bijvoorbeeld in Nederland is men voor woningen gestart met een EPCmax van 1,4 (in 1995), 
terwijl er nu sinds 2006 een EPCmax van 0,8 van toepassing is. De toekomstige planning is om 
in 2011 naar 0,6 en in 2015 naar 0,4 te verlagen. In Duitsland verlaagde de regelgeving 
(EnergieEinsparVerordnung, EnEV), die vanaf 2004 van kracht is, de lat met ongeveer 20% ten 
opzichte van de voorafgaande eis die de netto-energiebehoefte beperkte 
(Wärmeschutzverordnung van 1995, WSchVO). De Fransen zijn in 2001 gestart met een EP-
regelgeving (RT2000). Vanaf half 2006 is de eis ongeveer 15% strenger geworden. 

Eenmaal de bouwpartijen vertrouwd zijn met het nieuwe concept van 
energieprestatieregelgeving, is het ook in het Vlaamse Gewest haalbaar om de EPB-eisen aan 
te scherpen.  
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Het Europese project ASIEPI 

In het kader van het Europese programma ‘Intelligente Energie voor Europa’ startte in 2007 het 
ASIEPI-project (ASsesment and Improvement of the EPBD Impact – for new buildings and 
building renovation) op.  

Het Europese Programma Intelligent Energy for Europe (EIE) heeft als doel het Europese 
energiebeleid te ondersteunen met niet-technologische projecten. Per werkjaar worden enkele 
thema’s opengesteld voor een oproep tot het indienen van projectvoorstellen. Het ASIEPI-
project werd ingediend voor de call van 2006. 

Het ASIEPI-project heeft betrekking op de praktische implementatie van de Europese richtlijn 
met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen (EPBD-richtlijn). Het ASIEPI-project werd 
uitgewerkt om een antwoord te bieden op een aantal belangrijke vragen of problemen waarmee 
de lidstaten in het kader van de omzetting en implementatie van de EPBD-richtlijn worden 
geconfronteerd.  

De doelstellingen van het project kunnen als volgt worden samengevat: 

- Een conceptontwikkeling om de energieprestatie-eisen in de verschillende 
lidstaten te kunnen vergelijken. Dit is te beschouwen als een uitbreiding op 
Europese schaal van de studie ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ die werd uitgevoerd voor het Vlaamse Gewest. 

- Een overzicht samenstellen van de omzettings- en handhavingkaders in de 
verschillende lidstaten; 

- Mogelijke oplossingen uitwerken voor specifieke aandachtspunten die gepaard 
gaan met de omzetting van de richtlijn (inrekenen van koudebruggen, 
zomercomfort, stimuleren van luchtdichtheid en evaluatie van innovatieve 
systemen in de energieprestatieberekening). 

De werkprogramma’s zullen zeker ook voor het Vlaamse Gewest relevante informatie 
opleveren. 

Het project is opgestart in het najaar van 2007. Bij het volgende evaluatiemoment (eind 2009) 
kunnen de eindconclusies van het ASIEPI-project bekeken worden en na vergelijking met de 
eindconclusies van het studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-Duitsland-
Frankrijk’ kan een wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd pad van verstrenging van de 
EPB-eisen vooropgesteld worden. 

De Vlaams minister Hilde Crevits heeft aan het WTCB een subsidie toegekend voor het 
uitvoeren van het ASIEPI- project.  

1.1.2. Studieproject ‘Studie naar de economische haalbaarheid van het 
verstrengen van de EPB-eisen bij residentiële gebouwen’ 

Om een ambitieniveau te kunnen bepalen waarbij de meerinvesteringen verantwoordbaar en 
terugverdienbaar zijn, liet het VEA onderzoeken wat de impact is van de huidige technieken bij 
residentiële gebouwen op de energiebesparing en de financiële situatie van de bouwheer. De 
studie werd uitgevoerd door het studiebureau 3E, in samenwerking met de Katholieke 
Universiteit Leuven en de Provinciale Hogeschool Limburg.  

Voor verschillende types woongebouwen is een argumentenlijst opgesteld, waaruit zowel voor 
nieuwbouw als voor renovatie, een aangepast ambitieniveau kan worden afgeleid. De 
argumentenlijsten geven ook inzicht in de volgorde waarin energiebesparende maatregelen 
best toegepast worden om met een minimale meerinvestering een maximale besparing te 
realiseren. In het onderzoek werd volgende werkwijze toegepast:  

Keuze van referentiegebouwen  

Op basis van een statistische analyse van het bestaande Vlaamse woningenbestand zijn zes 
typewoningen en –appartementen ontworpen die representatief zijn voor het Vlaamse 
woningenpark. Voor elk type wordt telkens een nieuwbouw en een te renoveren wooneenheid 
beschouwd.  
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Parameters 

De resultaten van de studie hangen in grote mate samen met de precisiegraad en de 
veronderstelde scenario’s waarmee de economische en de ecologische impact van de 
maatregelen bepaald worden. De gebruikte parameters en investeringskosten zijn in 
werkelijkheid sterk projectgebonden. De resultaten moeten dan ook omzichtig geïnterpreteerd 
worden.  

Enkele aannames die een wezenlijke invloed hebben op de resultaten zijn bijvoorbeeld: de 
energieprijzen, de materiaal- en plaatsingskosten van de maatregelen, de veronderstelde 
gebruiksduur van het gebouw, inflatie, rente- en actualisatievoeten, de CO-emissie volgens de 
energiedrager, … 

In de studie is ook de invloed van het betalen van investeringen met behulp van een lening 
opgenomen. Om abstractie te maken van complexe details als hypothecaire leningen, 
belastingsaftrek, variabele leninglengtes,… werd de rentevoet gelijkgesteld met de 
actualisatievoet.  

De subsidies, de fiscale aftrek en de in Vlaanderen beschikbare groenestroomcertificaten 
werden niet meegerekend bij de simulaties en evaluaties. Dit werd beslist om een zo objectief 
mogelijke analyse van de maatregelen toe te laten. Bovendien bestaat er op lange termijn 
onzekerheid over het behoud en de hoogte van deze subsidies.  

Simulaties van bouwkundige en installatietechnische maatregelen  

In de studie worden 6 referentiegebouwen gesimuleerd en geanalyseerd: 

� vier referentiewoningen: een rijwoning, een halfopen woning, een vrijstaande klassieke 
woning (fermette) en een vrijstaande niet-compacte moderne woning; 

� twee referentieappartementsgebouwen: een klein appartementsgebouw in gesloten 
bebouwing en een modern appartementsgebouw in open bebouwing. 

Op de referentiewoningen werden bouwkundige en installatietechnische energiebesparende 
maatregelen toegepast. Binnen deze studie is ervoor gekozen om eerst de bouwkundige 
maatregelen (isolatiegraad, de beglazing en de luchtdichtheid) te simuleren. De compactheid en 
de thermische massa zijn vervat in de keuze van de referentiegebouwen. Vertrekkend uit de 
referentietoestand werd voor elk van de schildelen (dak, gevels, vloer) de isolatiedikte 
stapsgewijs opgedreven tussen een minimum- en maximumdikte. Deze maatregelen hebben de 
langste levensduur en zijn sterk bepalend voor de netto-energiebehoeften en het 
dimensioneren van de installaties. Vanuit het streven naar rationeel energiegebruik is het 
belangrijk eerst de netto-energiebehoeften te minimaliseren binnen economisch interessante 
grenzen, voordat de installatietechnische maatregelen geoptimaliseerd worden. De 
installatietechnische maatregelen hebben een impact op het eindenergieverbruik en zo ook op 
het primaire energieverbruik.  

De eerste fase geeft een groot aantal combinaties van bouwkundige maatregelen, maar het is 
praktisch niet haalbaar al deze varianten mee te nemen voor de simulatie van de installaties. 
Daarom werden een aantal bouwkundige varianten geselecteerd waarvoor de 
installatietechnische maatregelen (verwarming, sanitair warm water, ventilatie, en systemen op 
hernieuwbare energie) worden bekeken. 

Iedere maatregel wordt gekarakteriseerd door een aantal parameters, nodig voor de berekening 
van het energieverbruik. Deze parameters kunnen onderling afhankelijk zijn (bijvoorbeeld 
ketelvermogen en isolatiegraad). De verschillende maatregelen worden zowel afzonderlijk als in 
combinatie met elkaar beschouwd.  

Ook de ingebouwde energie en de emissies, ontstaan bij de productie van de ingezette 
materialen en technieken, worden voor elke maatregel in rekening gebracht. Dit werd gedaan 
om te vermijden dat er maatregelen naar voor worden geschoven waarbij meer energie 
verbruikt wordt voor de productie dan er door het inzetten van de maatregel wordt bespaard.  

Analyse  

De energiebesparende maatregelen worden beoordeeld vanuit drie criteria:  
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- economisch (de meerinvestering of netto contante waarde); 

- energetisch (totaal primair energieverbruik of bespaarde primaire energie); 

- ecologisch (totale CO2-emissie of vermeden CO2).  

Voor het bestuderen van de economische haalbaarheid van de prestatie-eisen, is vooral de 
wisselwerking tussen de totale actuele kost (economisch) en het primaire energieverbruik 
(energetisch) interessant.  

De totale actuele kost is een dynamische variabele die berekend wordt op basis van de totale 
jaarlijkse kosten over de totale gebruiksduur van het gebouw, in deze studie 30 jaar. De 
levensduur van bepaalde maatregelen is kleiner dan de gebruiksduur van het gebouw. Voor 
deze 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. 

Er wordt bij de berekening van de totale actuele kost ook rekening gehouden met de inflatie en 
de actualisatievoet.  

Om een objectieve beoordeling mogelijk te maken, moeten de criteria gelijkwaardig behandeld 
worden en ten opzichte van elkaar afgewogen worden. Hiervoor maakt men gebruik van een 
wiskundig concept: er wordt gezocht naar de niet-gedomineerde oplossing of het ‘Paretofront’. 
De resultaten worden daarbij volgens twee criteria (economische, energetische of ecologische 
criteria) vergeleken en er wordt gezocht naar de optimale oplossingen voor deze twee criteria. 
Zo worden bijvoorbeeld de totale actuele kost ten opzichte van het primaire energieverbruik in 
een grafiek uitgezet. Als er tussen de gesimuleerde oplossingen geen andere oplossing te 
vinden is die tegelijk beter presteert voor primair energieverbruik als voor totale actuele kost, is 
dit een optimale oplossing. Alle optimale oplossingen samen vormen het Paretofront: een lijn 
van niet-gedomineerde resultaten. Het is vanuit energetisch én economisch oogpunt dan ook 
het meest interessant een variant te kiezen die op het Paretofront ligt. Om een ruimer en 
gevarieerder beeld te geven, werden ook de maatregelpakketten in de oplossingenband rond 
dit Paretofront geanalyseerd. 

Voor een bouwheer, die vooral naar de totale actuele kost kijkt, zijn de punten van het 
Paretofront met de laagste kost, de meest interessante. Wil men als overheid echter een zo 
laag mogelijk primair energieverbruik bereiken, dan moet men de duurdere, energiezuinige 
maatregelenpakketten promoten.  

1.1.3. Studieproject ‘Handleiding kantoren en scholen’ 

De afdeling Milieu-informatie en Subsidiëring van het departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie stelde in 2007 een opdracht op voor 'cluster energie' in het kader van een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten. De studiebureaus 3E en Cenergie stelden in 
het kader van deze opdracht ‘de handleiding ter ondersteuning van lokale overheden bij het 
realiseren van nieuwe energiezuinige gebouwen’ op.  

De handleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel ‘Bouwproces’ worden de 
basisprincipes van energiezuinig bouwen overzichtelijk uitgelegd om de bouwheer-investeerder 
van lokale overheden, een leidraad te bieden bij het realiseren van energiezuinige nieuwbouw. 

In het tweede deel ‘Maatregelenpakketten’ worden voor een aantal typegebouwen maatregelen 
voorgesteld die overeenstemmen met verschillende ambitieniveaus. Op basis van de gebouw- 
en gebruikskarakteristieken van ruim 600 gemeentelijke gebouwen werden vijf representatieve 
gebouwen opgebouwd: 2 schoolgebouwen en 3 kantoren. Voor ieder typegebouw werd een 
referentietoestand vastgelegd die, op het vlak van energieprestatie, het wettelijke minimum van 
E100 zo dicht mogelijk benadert.  

Hierop werden verschillende bouwkundige en installatietechnische maatregelen toegepast en 
met de EPB-software doorgerekend. Uit de simulaties werden een aantal maatregelenpakketten 
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samengesteld, om een bepaald ambitieniveau te behalen. Deze maatregelpakketten werden 
vervolgens technisch-economisch geëvalueerd: er werd gekeken naar de impact van de 
maatregelen op de totale actuele kost (TAK), op het primaire energieverbruik (PE), op de CO2-
emissie (CO2), op de minimale meerinvestering per m² vloeroppervlakte (MI) en op de statische 
terugverdientijd (STVT). Er werd ook een volgorde van maatregelen vooropgesteld.  

Voor de economische evaluatie van de EPB-eisen voor kantoren en scholen is de evaluatie van 
de totale actuele kost voor de verschillende maatregelenpakketten bekeken. De integrale 
handleiding en de definities, aannames en methodologie van de simulaties vindt u terug op 
www.energiesparen.be.  

1.1.4. Overleg met architecten, ingenieurs en aannemers 

Het VEA organiseerde in het najaar van 2007 overlegvergaderingen met enerzijds de 
architecten- & ingenieursverenigingen en met anderzijds de aannemerverenigingen. Het doel 
van het overleg was te informeren naar de ervaringen, de opmerkingen en eventuele 
suggesties van de professionelen in de bouwpraktijk na het eerste anderhalve jaar dat de 
regelgeving wordt toegepast. 

Aan de verenigingen werd gevraagd om ter voorbereiding van het overleg een nota op te 
maken met hun opmerkingen en suggesties. Op het einde van het overleg werd hen bijkomend 
gevraagd om de drie belangrijkste opmerkingen of suggesties te selecteren en daaraan een 
prioriteit toe te kennen. 

Het VEA ontving een evaluatienota en een prioriteitenlijst van:  

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

- de architectenvereniging A-B;  

- de ingenieursvereniging ORI; 

- de aannemervereniging Bouwunie; 

- de aannemervereniging VCB; 

Het overleg en de suggesties die daarr uit voortvloeiden, vormen een sterke basis voor de 
gewenste aanpassingen aan de regelgeving in de toekomst.  

1.1.5. Vragen en suggesties van verslaggevers  

Zowel telefonisch als per email worden vragen gesteld aan de EPB-helpdesk. In de gestelde 
vragen komen soms ervaringen, opmerkingen of eventuele suggesties over het niveau van de 
EPB-eisen, de haalbaarheid van de EPB-eisen … aan bod.  

Enkele van die ervaringen, opmerkingen of eventuele suggesties over de EPB-eisen of de 
administratieve lasten en procedures, zijn bij de evaluatie mee opgenomen. 

Op 26 juni 2007 organiseerde het Vlaams Energieagentschap een informatiesessie voor de 
EPB-verslaggevers. Hierbij gaf het VEA een stand van zaken van de 
energieprestatieregelgeving,  uitleg bij het indienen van de EPB-aangifte en de vaak 
voorkomende fouten en problemen met de EPB-software. Voorafgaand aan deze sessie werd 
aan de verslaggevers de mogelijkheid geboden schriftelijk vragen te stellen en suggesties aan 
het VEA te doen. Deze suggesties worden mee opgenomen in de evaluatie. 

1.1.6. Telefonische enquête Vlaamse architectenbureaus door AIDA Link 

In de loop van de maanden augustus en september heeft het marktonderzoeksbureau AIDA 
Link in opdracht van het Vlaams Energieagentschap en in samenwerking met de 
architectenorganisatie NAV, een telefonisch onderzoek uitgevoerd bij Vlaamse 
architectenbureaus om te peilen naar de implementatie van de energieprestatieregelgeving.   
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Het tevredenheidsonderzoek over de energieprestatieregelgeving betrof een representatief 
staal van 400 bouwactieve Vlaamse architectenbureaus (inclusief éénmanspraktijken), actief in 
de woningbouwmarkt. De resultaten van deze enquête zitten verwerkt in de evaluatie van de 
administratieve lasten voor architecten en verslaggevers. 

1.1.7. Energieprestatieregelgeving in de andere gewesten 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

Op het moment dat de Vlaamse evaluatie werd opgemaakt, geldt in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest (= BHG) nog steeds de regelgeving van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening van 21 november 2006, Titel V ‘Thermische isolatie’. Daarin 
zijn enkel eisen opgenomen op het vlak van de globale thermische isolatie van een gebouw (K-
peil), en op het vlak van de thermische weerstand van de wanden (U- en R-waarden). 

Op 2 juli 2008 zal de energieprestatieregelgeving in het BHG van kracht worden. Het BHG heeft 
de Europese Richtlijn omgezet in haar Ordonnantie houdende de energieprestatie en het 
binnenklimaat van gebouwen van 7 juni 2007 (Belgisch Staatsblad 11-07-2007). Op 21 
december 2007 (Belgisch Staatsblad 5-02-2008) is het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat 
van gebouwen definitief goedgekeurd. In het besluit zijn de EPB-eisen voor nieuwbouw en voor 
zware en eenvoudige renovaties vastgelegd.  

In het BHG is er momenteel nog geen praktijk- en werkingservaring, noch op het vlak van 
procedures noch op het vlak van de gestelde EPB-eisen. Bij de evaluatie van de EPB-eisen 
wordt de vergelijking gemaakt tussen het Vlaamse eisenniveau en het eisenniveau dat van 
toepassing wordt in het BHG.  

Het Waalse Gewest 

Momenteel gelden op energetisch vlak in het Waalse Gewest (= WG) de eisen opgenomen in 
het CWATUP (= Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine). Daarin zijn enkel eisen opgenomen op het vlak van de globale thermische isolatie 
van een gebouw (K-peil), op het vlak van de thermische weerstand van de wanden (U- en R-
waarden) en op het vlak van ventilatie. 

Om te voldoen aan de verplichtingen van de Europese Richtlijn werd het CWATUP uitgebreid 
met boek IV betreffende de EPB. Het decreet van 19 april 2007 stelt het algemene kader vast 
voor de rekenmethode, het toepassingsdomein, de EPB-eisen, de certificaten, de procedures 
en de boetes. 

Momenteel is het WG bezig met de opmaak van de besluitteksten om het regelgevende kader 
in uitvoering te kunnen brengen. Daarin zullen onder andere de procedures, de EPB-eisen, de 
erkenningvoorwaarden en de datum van inwerkingtreding bepaald worden. Het regelgevende 
kader in het WG is dus nog niet definitief en de eisenniveaus zijn nog niet gekend.  

Bijgevolg is er nog geen praktijk- en werkingservaring, noch op het vlak van procedures noch 
op het vlak van eisen. Volgens de huidige planning in het WG zal de 
energieprestatieregelgeving deels in 2008 en deels in 2009 ingevoerd worden. 

Het is daarom te vroeg voor een eventuele afstemming van de Vlaamse EPB-eisen met die van 
het WG.  
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1.2. Stand van zaken  

1.2.1. De invloed van de regelgeving op de energieprestaties van nieuwe 
gebouwen  

In het verleden scoorden Vlaamse woningen in Europese vergelijkingen slecht op het vlak van 
hun energieverbruik. Vroeger hadden Vlaamse bouwers en architecten minder aandacht voor 
energiezuinig bouwen. De Vlaamse overheid leverde weinig inspanningen om de handhaving 
van de isolatiereglementering af te dwingen. Om hier komaf mee te maken werd op 1 januari 
2006 de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) ingevoerd.  

Jaarlijks worden in Vlaanderen ongeveer 40.000 stedenbouwkundige vergunningen verleend. 
Het is te verwachten dat er per jaar rond de 40.000 EPB-aangiften ingediend zullen worden. 
Een deel van de vergunningen is niet EPB-plichtig, maar voor een ander deel 
(appartementsgebouwen) zal er meer dan een EPB-aangifte ingediend worden. Projecten in de 
bouw hebben een lange doorlooptijd. Voor een doorsnee eengezinswoning kan men uitgaan 
van een periode van twee jaar tussen het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning en 
het indienen van de EPB-aangifte. Voor appartementsgebouwen, kantoren, scholen en andere 
niet-residentiële gebouwen, kan dit nog langer zijn.  

Op 31 januari 2008 waren 1.501 EPB-aangiften ingediend. Het lage aantal ingediende EPB-
aangiften bevestigt dat de doorlooptijd tussen het aanvragen van de vergunning en het indienen 
van de EPB-aangifte gemiddeld twee jaar bedraagt voor eengezinswoningen. Voor nieuwbouw 
(of volledige herbouw en grote uitbreidingen) werden 956 EPB-aangiftes ingediend, 545 EPB-
aangiftes werden ingediend voor verbouwingen. Het aantal EPB-aangiftes voor 
woongebouwen, kantoren en scholen, is opgenomen in onderstaande tabel. 

Dat betekent dat het opvolgen van het behalen van de EPB-eisen en een evaluatie van de 
praktijksituatie altijd meer dan twee jaar zal volgen na het invoeren van een bepaald 
eisenniveau. De gegevens die men uit de al ingediende EPB-aangiften kan halen, 
weerspiegelen slechts een klein staal van wat in er 2006 gebouwd werd. Het zal nog een tijdje 
duren voor het staal van ingediende EPB-aangiften voldoende groot is om voldoende 
representatief te zijn voor de nieuwbouw gerealiseerd in 2006.  

Een eerste analyses toont wel al aan dat de woningen die momenteel gebouwd of grondig 
worden gerenoveerd, veel beter scoren op het vlak van hun energieprestaties dan voor de 
invoering van de energierpestatieregelgeving.  

 
datum aanvraag vergunning     2006 2007 totaal 
aantal aangiftes 
woongebouwen     798 49 847 
  woningen   722 42 764 
  appartementen 76 7 83 
aantal aangiftes kantoren-
scholen     19 4 23 
  kantoren   15 4 19 
  scholen   4 0 4 
totaal aantal EPB-aangiftes     817 53 870 

Tabel 1: overzicht van het aantal EPB-aangiftes ingediend voor nieuwbouw woongebouwen, kantoren en scholen tot en 
met 31 januari 2008 

Onderstaande grafieken geven de procentuele verdelingen weer van de gerealiseerde E-peilen 
(energieverbruik) en K-peilen in de woongebouwen waarvan de vergunning aangevraagd werd 
in 2006, opgespitst voor eengezinswoningen en appartementen. 
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Figuur 1: gerealiseerd E-peil en K-peil van eengezinswoningen met vergunningsaanvraag in 
2006 

 Figuur 2: gerealiseerd E-peil van appartementen en K-peil van appartementsgebouwen met 
vergunningsaanvraag in 2006 

Woongebouwen waarvan de vergunning aangevraagd werd in 2006, vielen op het vlak van de 
EPB-eisen in een overgangsfase. Naast de eisen op het vlak van de U-waarden, de ventilatie 
en het risico op de oververhitting, kon men voor deze projecten kiezen om te voldoen aan het 
E-peil E100 of aan het K-peil K45.  

Het gemiddelde voor het E-peil van een nieuwbouw woning aangevraagd in 2006 ligt op E89. 
Dit terwijl de maximumeis E100 is. Men doet dus gemiddeld bijna 10% beter dan de eisen die 
de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld.  

Het gemiddelde voor het E-peil van een nieuwbouw appartement aangevraagd in 2006 ligt op 
E94. Bij de appartementen werd meer gebruik gemaakt van de keuze tussen E-peil en K-peil 
die in het overgangsjaar mogelijk was. 

Ook het gemiddelde K-peil K41 is beter dan de opgelegde maximumnorm van K45. Voor het E-
peil is een vergelijking met het verleden niet mogelijk, maar voor wat het K-peil betreft betekent 
dit een substantiële verbetering ten opzichte van de tot en met 2005 geldende K55-eis.  

Deze positieve trend wordt ook bevestigd door cijfermateriaal van Buildsight/Extra Muros, 
marketingbureau voor de bouwsector, dat verzameld werd tijdens werfbezoeken. De 
onderstaande cijfers omvatten een vergelijking tussen 2007 en 2004. 

De gemiddelde dikte van muurisolatie nam in Vlaanderen toe:  
• met 7,9% tot een dikte van 5,8 cm voor minerale wol; 
• met 18,4% tot een dikte van gemiddeld 4,8 cm voor de andere isolatiematerialen. 

Voor hellende daken nam de dakisolatie in Vlaanderen toe met 16,5% tot een gemiddelde dikte 
van 13,3 cm. Uit de werfbezoeken blijkt eveneens dat er meer hoogrendementsglas (met een 
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U-waarde kleiner dan 1,2 W/m²K) wordt geplaatst. In nieuwbouw is het aandeel van 
hoogrendementsglas gestegen van 42,8% in 2004 tot 57,3% in 2007.  

1.2.2. Verslaggevers 

Op 28 januari 2008 waren er 2.561 verslaggevers geregistreerd. Hiervan zijn er 1.801 
verslaggevers actief en (hebben minimum 1 startverklaring ingediend). 251 verslaggevers 
dienden meer dan 20 startverklaringen in. De startverklaringen van deze groep 
vertegenwoordigt 73% van het totale aantal ingediende startverklaringen.  

1.2.3. Het verzenden van vergunningen door de gemeenten en RO-
Vlaanderen 

Artikel 17§1 van het EPB-decreet bepaalt dat het Vlaams Energieagentschap een 
Energieprestatiedatabank bijhoudt. Iedere overheid die bevoegd is om stedenbouwkundige 
vergunningen te verlenen, bezorgt het Vlaams Energieagentschap maandelijks elektronisch een 
lijst van de vergunde, geschorste en vernietigde werken, wijzigingen of handelingen waarvoor 
EPB-eisen gelden. Deze gegevens worden opgenomen in de Energieprestatiedatabank. Eind 
januari 2008 sturen 296 van de 308 gemeenten de vergunningen door.  
 

1.2.4. 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 en 
handelingen mogen pas worden aangevat nadat een startverklaring is ingediend. De 
startverklaring wordt ten minste acht dagen voor het aanvatten van de werken en handelingen 
door de verslaggever, namens de aangifteplichtige, ingediend bij het Vlaams 
Energieagentschap. 

 

Jaar Antwerpen Limburg 
Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen Totaal 

2006 774 422 1306 606 965 4073 

2007 4363 2487 5373 3047 4118 19388 

Tabel 2 overzicht van de ingediende startverklaringen in 2006 en 2007 per provincie 

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 Vlaams Energieagentschap. 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.  

 

Jaar Antwerpen Limburg 
Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen Totaal 

2007 236 93 429 142 222 1122 

Tabel 3 overzicht van de ingediende EPB-aangiften in 2007  per provincie 



 

 �	�

1.2.5. Controles door het Vlaams Energieagentschap 

In uitvoering van art. 18 § 1 van het EPB-decreet, zijn de ambtenaren van het Vlaams 
energieagentschap bevoegd 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 zijn 
uitvoeringsbesluiten op te sporen en vast te stellen door een verslag van vaststelling.  

Er zijn twee types controles:  

• Statuscontroles: daarbij wordt nagegaan of de procedures gevolgd worden 
(statuscontrole); 

• Waarheidsgetrouwheidscontroles: daarbij wordt nagegaan of de verslaggever een 
waarheidsgetrouwe rapportering gemaakt heeft in de EPB-aangifte.  

In 2007 lag de focus van de statuscontroles op het indienen van de startverklaring. 3.105 
vergunningen die minstens zes maand ervoor verleend werden, werden gecontroleerd in 164 
gemeenten op het tijdig indienen van de startverklaring. Uiteindelijk is gebleken dat 30 
bouwheren zich niet aan de regelgeving hielden. Daar werd een boete opgelegd van 250 euro. 

Naast de statuscontroles worden ook waarheidsgetrouwheidscontroles uitgevoerd door het 
VEA. Per controledag neemt de ambtenaar volgende steekproef van vergunningen mee: 
� 2/3 van de te controleren werven hebben al een startverklaring. In eerste instantie wordt 

gefocust op de verslaggevers die een groot aantal startverklaringen indienen of op 
verslaggevers die heel actief zijn in een bepaalde gemeente; 

� 1/3 van de te controleren werven hebben nog geen startverklaring. 

Afhankelijk van de stand van de uitvoering op de werf of de beschikbare tijd, wordt een 
statuscontrole of een waarheidsgetrouwheidscontrole uitgevoerd. 345 werven werden bezocht. 
Bij 217 werven werden waarheidsgetrouwheidsvaststellingen uitgevoerd, 24 hiervan waren 
gestart zonder startverklaring. Daarnaast werd bij nog eens 49 werven vastgesteld dat de werf 
in uitvoering was zonder het indienen van een startverklaring. De overige werken waren nog 
niet gestart, werden niet gevonden, waren niet vast te stellen (bijvoorbeeld renovatie van 
rijwoning), niet EPB-plichtig of waren al in gebruik. 

Wanneer voor een van de 217 werven waar waarheidsgetrouwheidsvaststellingen uitgevoerd 
werden, een EPB-aangifte ingediend wordt, zal de controleur van het VEA nagaan of zijn 
vaststellingen overeenkomen met wat de verslaggever rapporteert.  

1.2.6. Helpdesk 

Sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving worden aan het VEA verschillende 
vragen gesteld over de concrete toepassing ervan. Om de vraagstellers zo efficiënt en coherent 
mogelijk te antwoorden, werd sinds begin 2007 systematisch gevraagd om de vraag per email 
te stellen aan energie@vlaanderen.be. Sinds mei 2007 wordt een intern ontwikkelde toepassing 
gebruikt voor het beantwoorden van de vragen. Dit laat de helpdesk toe om gemakkelijker 
opzoekingen te doen in al beantwoorde vragen en om de openstaande vragen op te volgen.  

Verspreid over het volledige jaar 2007 zijn ongeveer 3.500 vragen gesteld aan de helpdesk van 
het VEA over allerlei aspecten van de energieprestatieregelgeving, zoals over specifieke 
indelingen in bouwprojecten, over het toepassingsgebied, over de EPB-eisen, over de EPB-
software, maar ook over ventilatie.  

Van alle vragen die aan de helpdesk van het VEA worden gesteld, kan het VEA 86% binnen de 
week beantwoorden. Voor de andere vragen duurt het wat langer omdat het VEA 
wetenschappelijk onderbouwd advies wil inwinnen om een correct en duidelijk antwoord te 
geven.  

In het totaal wordt ongeveer 94% van de vragen opgelost, binnen de week of over een iets 
langere termijn. De voorlopig onbeantwoorde vragen, zijn meestal ventilatievragen waarvan er 
verder in de tekst enkele voorbeelden worden gegeven.  
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2. Evaluatie van de berekeningsmethode 

2.1. Overlegplatform met de gewesten voor een consistente 
berekeningsmethode 

De richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen verplicht de lidstaten om 
EPB-eisen op te leggen bij nieuwbouw en verbouwingen. De richtlijn voorziet ook 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 
gewesteljike bevoegdheid.  

In 2007 werd een overlegplatform ‘EPB berekeningsmethode’ opgericht tussen het Waalse 
Gewest (DGTRE), het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (BIM) en het Vlaamse Gewest (VEA). 
De tekst die de werkmodaliteiten van het overlegplatform vastlegt, werd goedgekeurd op het 
Energie-Overleg tussen de Staat en de Gewesten (ENOVER) op 21 september 2007.  

Het overlegplatform werd 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 wordt 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 methode voor andere specifieke bestemmingen 
(andere dan woongebouwen, kantoren, scholen en industrie) 

Aangezien elk gewest een verschillende wetgevingsagenda heeft, zal het niet altijd mogelijk zijn 
dat de drie gewesten op elk moment dezelfde methode hebben. Wanneer er geen 
overeenkomst bereikt wordt, blijft elk Gewest vrij om de aanpassingen of verbeteringen door te 
voeren die zij 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 krijgt door de Gewesten de specifieke taak toevertrouwd om te waken over de 
coherentie van het geheel van de berekeningsmethode. Het WTCB waakt daarnaast ook over 
de integratie van de wijzigingen die door de Gewesten aangenomen werden. 

Er werd een inventaris van wijzigingen en aanvullingen opgesteld. Hieruit werden volgende 
prioriteiten geselecteerd:  

- het uitwerken van een methode 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 oververhitting in woongebouwen;  

- het herzien van de waarden voor het aandeel warmtebehoefte en de waarden 
van het thermische of elektrische rendement bij WKK.  

Voor de verschillende punten zullen eerst studieopdrachten uitgeschreven worden. Als de 
studieresultaten beschikbaar zijn, zal de invoering van de nieuwe stukken berekeningsmethode 
nog -afhankelijk van het project- minstens een jaar de tijd vragen. Eventueel zullen nog extra 
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berekeningen uitgevoerd worden, het gevolg op de referentie van het E-peil moeten onderzocht 
worden, de berekeningsmethode moet aangepast worden (wijzigingsbesluit) en een uitbreiding 
van de software moet ontwikkeld worden.  
  

2.2. E-peil-eisen en energieprestatieberekeningsmethode 
voor gebouwen met andere specifieke bestemming 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen legt in artikel 4 vast dat de 
lidstaten de noodzakelijke maatregelen moeten nemen opdat minimumeisen voor de 
energieprestatie van gebouwen worden vastgesteld volgens de in artikel 3 bedoelde methodiek. 
Bij het vaststellen van de eisen kunnen de lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen en tussen verschillende categorieën gebouwen. 

De algemene kaderrichtsnoeren voor het berekenen van energieprestaties van gebouwen in de 
bijlage van de richtlijn voorzien in punt drie dat ten behoeve van de berekening, gebouwen op 
een geschikte wijze onderverdeeld worden in categorieën als: 

a) eengezinswoningen van verschillende typen; 
b) appartementencomplexen; 
c) kantoren; 
d) onderwijsgebouwen; 
e) ziekenhuizen; 
f) hotels en restaurants; 
g) sportvoorzieningen; 
h) groot- en kleinhandelsgebouwen; 
i) andere typen energieverbruikende gebouwen. 

Momenteel beschikt het Vlaamse Gewest enkel over een berekeningsmethode voor 
eengezinswoningen, appartementen, kantoren en scholen (onderwijsgebouwen). Het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest nemen de in Vlaanderen gebruikte 
berekeningsmethode over en beschikken dus over dezelfde methodiek. Voor andere types 
gebouwen zoals ziekenhuizen, hotels en restaurants, sportvoorzieningen, handelsgebouwen en 
andere typen energieverbruikende gebouwen, gelden momenteel enkel eisen op vlak van de 
isolatie (K-peil, Umax en Rmin) en de ventilatie. De methode voor het berekenen van de 
energieprestatie en het niveau van de E-peileis moet voor deze gebouwen nog ontwikkeld 
worden. 

Een eerste stap naar het afdekken van alle soorten bestemmingen opgenomen in de Europese 
richtlijn, is het opstellen van een berekeningsmethode voor handelsgebouwen en het bepalen 
van het eisenniveau voor dit type gebouwen. In het kader van het overlegplatform schreef het 
Waalse Gewest eind 2007 een offertevraag uit voor een studie in het kader van een methode 
voor andere specifieke bestemmingen.  

Om het uitbreiden van de EPU methode naar andere specifieke bestemmingen zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen, is in de studie ook voorzien dat er een globale visie voor de 
verschillende types andere specifieke bestemmingen, met hun energieverbruiksprofiel en de 
parameters die dit bepalen, opgesteld wordt.  

In de studie zal eerst bekeken worden hoe de buurlanden de energieprestatie van andere 
specifieke bestemmingen bepalen. Er zal onderzocht worden hoe in de buurlanden de 
verschillende types toegewezen worden aan een bepaalde bestemmingscategorie. Daarnaast 
zal ook bekeken worden of er een algemene methode gebruikt wordt voor alle niet-residentiële 
bestemmingen, of een specifieke methode voor elke bestemming afzonderlijk. 

In het tweede luik van de studie zal voor elke bestemming bepaald worden welke parameters 
de energieprestatie van het gebouw beïnvloeden bijvoorbeeld binnentemperatuur, 
bezettingsgraad, verlichtingsgraad, gebruiksduur, verbruik van sanitair warm water…. Op basis 
van deze parameters kan bepaald worden welke parameters gemeenschappelijk zijn, of 
voldoende dicht bij elkaar zitten, om specifieke delen van de energieprestatieberekening voor 
verschillende bestemmingen generiek uit te werken. Zo kunnen ook de specifieke of 
kenmerkende elementen per bestemming opgelijst worden. Op basis van de inventaris kan dan 
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beslist worden hoe de energieprestatieberekeningsmethode voor andere specifieke 
bestemmingen uitgewerkt zal worden.  

Het derde deel van de studieopdracht bestaat in het ontwikkelen van een 
energieprestatieberekeningsmethode voor handelsgebouwen. Naast de methodiek, wordt ook 
een databank van handelsgebouwen opgebouwd aan de hand waarvan men een 
referentieverbruik voor handelsgebouwen kan bepalen. Het resultaat van de studie is te 
verwachten tegen eind 2008. 

2.3. E-peileisen en energieprestatieberekeningsmethode voor 
rusthuizen 

Bij de helpdesk kwamen een aantal vragen toe in verband met de haalbaarheid van de eisen 
voor woongebouwen toegepast op een rusthuis. De problematiek werd door het VEA 
onderzocht op basis van een aantal concrete EPB-berekeningen van rusthuizen. Het onderzoek 
heeft aangetoond dat wanneer rusthuizen worden beschouwd als woongebouwen er zich 
inderdaad een probleem stelt wat de haalbaarheid van de naleving van de EPB-eisen betreft. 
Dit is onder andere te wijten aan de energieverliezen door circulatieleidingen voor warm 
tapwater die een grote impact hebben op het E-peil. Een centrale opwekking met 
circulatieleidingen is voor rusthuizen interessanter dan een individuele warmwateropwekking 
per toestel of natte cel. Een centrale opwekking zonder circulatieleiding wordt niet gebruikt bij 
dergelijke lange leidinglengtes omwille van het legionellarisico.  

Het VEA beschouwt daarom in het kader van de handhaving van de 
energieprestatieregelgeving rusthuizen als gezondheidszorggebouwen, een type dat valt onder 
de categorie ‘andere specifieke bestemming’ (artikel 1, 7° van het besluit van 11 maart 2005). 
Serviceflats die vaak voorkomen als onderdeel van een rusthuiscomplex, blijven beschouwd 
worden als wooneenheden met een E100-eis.  

Het Kenniscentrum van het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin besteedde eind 
2007 een studieopdracht voor de ontwikkeling van specifieke energieprestatie-indicatoren voor 
rusthuizen uit.  

In de opdracht werd enerzijds gevraagd om een sectorspecifiek spectrum voor primair 
energieverbruik en de algemeen aanvaarde comfortcriteria voor rusthuizen te vertalen in een 
aantal relevante energieprestatie-indicatoren als eerste aanzet voor een aangepast model bij E-
peilberekening.  
De studieopdracht omvatte daarnaast de ontwikkeling van een instrument voor de begroting 
van de energiebesparing in rusthuizen bij toepassing van de VIPA-criteria. 

De studie is in januari 2008 opgestart. In een van de werkpakketten zal er een voorstel gedaan 
worden voor een rekenmodel dat toegespitst is op de energieprestatieberekening van 
rusthuizen. Als basis voor het nieuwe rekenmodel worden de EPW- en de EPU-methodiek 
gebruikt waarbij volgende knelpunten onderzocht zullen worden:  

- de binnentemperatuur tijdens de dag en de nacht; 

- de ventilatie: welke debieten als eis, welke debieten meerekenen in 
energieprestatie. Eventueel zullen bijsturingen voorgesteld worden aan de 
bezettingstabel van bijlage VI. 

- de interne winsten zijn in een rusthuis anders dan in een eengezinswoning, 
vooral met oog op risico van oververhitting; 

- het sanitair warm water, zowel de behoefte aan sanitair warm water, als de 
installaties;  

- zomercomfort, oververhitting en koeling, inrekenen van passieve koeltechnieken; 

- de verlichting. 

Aan de hand van berekeningen van een aantal testcases zullen dan verschillende niveaus, van 
wettelijke eis, over verbeterd niveau tot energiezuinig en heel energiezuinig, uitgewerkt worden. 
In een laatste werkpakket zullen de andere duurzaamheidsaspecten die een onderdeel zijn van 
de huidige VIPA-criteria, geïntegreerd worden in een ruimere methodiek.   
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De resultaten van de studie worden verwacht tegen juni 2008. De studie zal, indien ze 
succesvol afgerond wordt, een basis leggen voor het invoeren van een specifieke E-peileis voor 
rusthuizen. Dit kan een eerste aanzet zijn voor het invoeren van een E-peileis voor de 
gezondheidszorg. De termijn die nodig is tussen het afronden van de studie en het invoeren van 
die E-peileis, hangt af van onder andere volgende zaken:  

- eventuele verfijning en verder aftoetsen van het berekeningsmodel; 

- uitwerken van een softwaretool of aanpassen van de bestaande softwaretool; 

- besluitswijziging. 

2.4. WKK 

Het Brusselse Gewest vertrouwde aan ICEDD in 2007 een studie toe met als doel om de 
waarden in tabel 9 in bijlage I ‘Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik in 
woongebouwen’ bij het besluit van 11 maart 2005 en in tabellen 9 en 16 in de bijlage II 
‘Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van school- en kantoorgebouwen’ 
bij het besluit van 11 maart 2005 te reviseren.  
In tabel 9 van bijlage I wordt de maandgemiddelde fractie van de totale hoeveelheid warmte die 
door de preferent geschakelde warmteopwekker(s) wordt geleverd, vastgelegd in functie van 
het aandeel van het  
preferente warmteopwekkingssysteem in het geïnstalleerd vermogen. 
 
In tabel 9 van bijlage II wordt de jaargemiddelde fractie van de totale warmte die door de 
preferent geschakelde warmteopwekker(s) wordt geleverd, bepaald als functie van de 
vermogensverhouding. In tabel 16 zijn de elektrische en thermische omzettingsrendementen 
ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde opgenomen, afhankelijk van het elektrische 
vermogen van de WKK installatie. 

Het eindrapport van deze studie is te verwachten in het voorjaar van 2008. Een revisie van de 
tabellen opgenomen in bijlagen I en II van het besluit van 11 maart 2005 zal nodig zijn om 
rekening te houden met de wijzigingen voorgesteld in het rapport.  

2.5. Koeling 

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zal in het kader van het overlegplatform in het voorjaar 
van 2008 een offerte-aanvraag lanceren voor een studie rond de energieprestatieberekening 
van het luik ‘koeling’ zowel in woongebouwen, als in kantoren en scholen. De studie zal 
enerzijds de netto-energiebehoefte voor koeling evalueren, en anderzijds de al bestaande 
methode op het vlak van het eindenergieverbruik voor koeling, uitbreiden met een berekening 
van het energieverbruik voor koeling van passieve en hybride koeltechnieken. Onder passieve 
koeling wordt onder andere verstaan: intensieve ventilatie (bijvoorbeeld ’s nachts), koeling via 
een warmtepomp, free cooling … elke koelstrategie zonder een koelmachine. Bij hybride 
ventilatie zal een koelmachine het passieve koelsysteem ondersteunen op piekmomenten.  

Het uitbreiden van de energieprestatieberekeningsmethodiek op het vlak van passieve en 
hybride koeling, zal een stimulans zijn voor het toepassen van deze energiezuinige technieken. 
Het resultaat van de studie is te verwachten in 2009.  

Het inrekenen van intensieve ventilatie zal ook voor problemen met oververhitting een oplossing 
kunnen betekenen. Voor kleine wooneenheden zoals studio’s of eenkamerappartementen, 
gelegen in het midden van het gebouw, wordt nu al gauw de maximumwaarde voor het risico op 
oververhitting overschreden. Deze inpandige kleine wooneenheden hebben heel weinig 
verliesoppervlak tegenover hun bruto vloeroppervlakte. Zelfs als er geen bezonning is, blijven 
de warmtewinsten hoog door de interne warmtelast. De oppervlakte neemt wel af, maar er 
wordt altijd met een minimale bezetting van 1 of twee persoon gerekend. In de praktijk zal men 
in deze kleine wooneenheden meer ventileren, nachtkoeling of intensieve ventilatie toepassen. 
Momenteel worden deze technieken niet geëvalueerd in de methodiek.  
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2.6. Europese normen in kader van de EPBD 

De Europese Commissie gaf een mandaat aan het CEN om een set van Europese normen te 
ontwikkelen om de lidstaten te ondersteunen bij de nationale implementatie van de richtlijn 
betreffende de energieprestaties van gebouwen. 28 deelaspecten van de 
energieprestatieberekening of inspecties waarvoor geen Europese of ISO-norm bestond, 
werden geïnventariseerd.  

Onder het mandaat ontwikkelde CEN een pakket van 28 nieuwe normen die de verschillende 
onderdelen van de energieprestatieberekeningsmethode, de inspectie van verwarmingsketels, 
installaties en airco en andere aanverwante procedures behandelen. Daarnaast werd een 
document ontwikkeld dat een leidraad geeft hoe men de verschillende normen kan toepassen 
en welke de linken zijn tussen de normen.  

De meeste normen werden ondertussen goedgekeurd op CEN-niveau. De normen zullen dan 
gepubliceerd worden door de nationale normalisatie-instituten.  

Het nieuwe pakket met Europese normen beslaat 2000 pagina’s. Daarbij moet men nog de 
normen rekenen die reeds bestonden over bepaalde aspecten van de 
energieprestatieberekening. Het pakket aan normen is dan ook geen kant-en-klare 
energieprestatieberekeningsmethode, maar bevat onder andere:  

- referentie of validatiemethodes om eenvoudigere berekeningsmethodes te 
ontwikkelen of te testen, of om software te ontwikkelen voor bepaalde 
onderdelen van de energieprestatieberekeningsmethode;  

- eigenschappen van zonnepanelen en fotovoltaïsche installaties, die al verplicht 
zijn onder de Productenrichtlijn en die vaak resultaten produceren die als invoer 
kunnen gebruikt worden voor de energieprestatieberekeningsmethode; 

- zowel gedetailleerde berekeningen gebaseerd op simulaties per uur, als een 
vereenvoudigde methode die berekeningen uitvoert per maand; 

- verschillende opties om keuzes op nationaal niveau mogelijk te laten op maat 
van het type gebouw of het type van toepassing; 

- informatieve annexen en voorbeelden.  

Nationale energieprestatieberekeningsmethodes zullen vaak korter zijn. Bijvoorbeeld omdat 
men keuzes maakt tussen de verschillende opties of omdat voor bepaalde delen verwezen 
wordt naar de CEN of EN ISO normen. In een nationale energieprestatieberekeningsmethode 
zal ook de volledige berekening van de energieprestatie uitgewerkt worden, waar in de 
Europese normen per norm een groter of kleiner deelfacet uitgewerkt is. Omdat de 
verschillende onderdelen voorkomen in andere Europese normen, bestaan er heel wat 
inconsistenties tussen de verschillende nieuwe normen. De lidstaten kunnen ook verdere 
specificaties vastleggen in een eigen berekeningmethode om de praktische uitvoerbaarheid te 
verhogen of om de controle op de naleving van de eisen en de juiste berekening te 
vergemakkelijken.  

In tegenstelling tot productnormen, zijn de lidstaten niet verplicht om de Europese normen toe 
te passen. Het is wel aangeraden dat bij een revisie van de nationale berekeningsmethodiek, 
de laatste stand van zaken van de betreffende Europese norm als referentie genomen wordt. 
Dit aspect wordt bij elke nieuwe ontwikkeling of aanpassing, mee in de studieopdracht voorzien.  

2.7. Kleine bijschavingen aan de EPW- en EPU-methode  

Sinds de publicatie in het Staatsblad op 17 juni 2005, zijn een aantal onvolkomenheden in de 
tekst van de bijlagen bij het EPB-besluit gesignaleerd. Op een paar uitzonderingen na betreffen 
het vormelijke aspecten die geen inhoudelijke uitbreiding of verandering impliceren. Het betreft 
een aantal typfoutjes of een betere stroomlijning van de verschillende hoofdstukken/bijlagen. 
Ook de normatieve verwijzingen zijn toe aan een revisie.  

De punten zullen meegenomen worden telkens een stuk herzien wordt. 
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3. Evaluatie van de EPB-eisen  

3.1. EPB-eisen in Vlaanderen 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 voert EPB-eisen (eisen op het vlak 
van energieprestatie en binnenklimaat) in voor alle nieuwe gebouwen en voor alle bestaande 
gebouwen die verbouwd of uitgebreid worden. De eisen zijn van toepassing als het gebouw 
verwarmd of gekoeld wordt voor mensen die er wonen, werken, winkelen, sporten … en als er 
na 1 januari 2006 een stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van het werk 
aangevraagd wordt. 

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 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. 

 
Het besluit van 11 maart 2005 vermeldt voor het inrekenen van koudebruggen in de 
berekeningsmethodiek voor het bepalen van het K-peil, een uitstel van twee jaar. In 2007 deed 
Vlaams minister Hilde Crevits het voorstel aan de Vlaamse Regering om het invoeren van het 
inrekenen van de koudebruggen in de berekeningsmethode uit te stellen tot 1 januari 2010. Dat 
voorstel is op 30 november 2007 principieel goedgekeurd. Pas na definitieve goedkeuring en 
publicatie treedt het wijzigingsbesluit in werking. 

In principe zou het vanaf 2010 haalbaar moeten zijn om de invloed van de koudebruggen op het 
specifieke warmteverlies voor transmissie in te rekenen volgens de tweede of derde 
mogelijkheid uit de bijlage IV van het besluit van 11 maart 2005, namelijk:  

� uitvoering van de bouwdetails in overeenstemming met voorschriften die door de 
overheid bepaald of erkend zijn. Van die bouwdetails is de invloed gekend. De invloed 
van de bouwdetails in overeenstemming met voorschriften wordt forfaitair ingerekend 
(met een kleine toeslag); 
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� forfaitaire (grote) toeslag zonder berekening of uitvoering overeenkomstig de 
voorschriften. 

Het forfaitair inrekenen van de koudebruggen betekent een toeslag van 10 K-punten. Het 
toepassen van de kleine toeslag bij het uitvoeren volgens de door de overheid bepaalde of 
erkende bouwdetails, geeft een toeslag van de grootteorde van ongeveer 2 à 3 K-punten. 

3.2. Energieprestatie-eis - maximaal E-peil voor 
woongebouwen 

3.2.1. Eis - toepassingsgebied 

De energieprestatie van een gebouw of van een deel van een gebouw wordt uitgedrukt in een 
E-peil. Het E-peil is het peil van primair energieverbruik. 

Voor nieuwe woongebouwen geldt per wooneenheid een maximum E-peil E100. Maximum 
E100 geldt ook bij de herbouw of de ontmanteling van woongebouwen. Daarnaast geldt een 
maximum E100 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 uitbreiding van woongebouwen met minstens één 
wooneenheid. 

3.2.2. Studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ 

Voornaamste resultaten en conclusies van de halfopen woning 

Het maatregelenpakket van de doorgerekende halfopen woning was zo samengesteld dat het 
behaalde E-peil (E99) net voldoet aan de eis E100 (ook K-peil K45 voldoet net aan de gestelde 
eis: maximum K45). 

Met hetzelfde maatregelenpakket voldoet de halfopen woning noch in Nederland, Frankrijk of 
Duitsland aan de daar gestelde eis op het vlak van energieprestatie. De energieprestatie-eis is 
voor dit project in de drie andere landen strenger dan de Vlaamse eis. 

Voor de onderzochte woning leunt het Vlaamse eisenniveau het dichtst aan bij de Franse eis, 
die 9% strenger is. De Duitse eis is ongeveer 26% strenger dan de E99 in Vlaanderen. In 
Nederland stelt men de strengste eis op het vlak van energieprestatie. Daar is de eis ongeveer 
37% scherper dan in Vlaanderen. 

Aangezien de berekeningsmethodieken verschillen, situeert de afwijking van de eisenniveaus 
zich eerder in een range. Bovengenoemde percentages houden rekening met een zeker 
pragmatisme in de zoektocht naar een goede vergelijkingsbasis.  

In vergelijking met Frankrijk is er bijvoorbeeld een belangrijk verschil in de benadering van 
ventilatiesystemen. Voor eenzelfde ventilatietoevoerrooster is het ventilatieverlies in de Franse 
EP-berekening meer dan drie keer groter dan in Vlaanderen. Dat komt doordat de Fransen een 
ander drukverschil toepassen om het ventilatieverlies van een rooster te bepalen. Het 
ventilatiesysteem, dat gedimensioneerd is volgens de Vlaamse eisen, zonder aanpassing 
doorrekenen in de Franse methode geeft een ruime overschatting van het ventilatieverlies. 
Daardoor overschrijdt de woning de Franse eis met 23%.  

Het aanpassen van het ventilatiesysteem, zodat het ventilatieverlies niet overschat wordt, leidt 
tot het resultaat dat de woning de Franse eis met 9% overschrijdt. Om de strengheid van de 
Vlaamse eis te vergelijken met de Franse is de laatste gevalstudie de beste. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat de Franse eis ongeveer 9% strenger is.  
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Die varianten tonen aan dat heel kleine verschillen in aannames en veronderstellingen tot sterk 
verschillende resultaten kunnen leiden. Dat illustreert de nodige reserve die moet aangenomen 
worden bij de interpretatie en veralgemening van dit resultaat. 

Voornaamste resultaten en conclusies van het appartementsgebouw 

Een belangrijk verschil tussen de Vlaamse methode en de rekenmethode in de buurlanden, is 
het volume waarop de eisen van toepassing zijn. In Vlaanderen wordt de energieprestatie 
geëvalueerd voor elke wooneenheid apart (elk appartement afzonderlijk). Voor de 
gemeenschappelijke delen wordt geen energieprestatie berekend. Die delen worden enkel 
ingerekend in het globale isolatiepeil en er gelden ook maximaal toelaatbare U-waarden of 
minimaal te realiseren R-waarden. 

In Duitsland en Nederland wordt de energieprestatie geëvalueerd voor het gehele gebouw 
(inclusief de gemeenschappelijke delen). 

In Frankrijk wordt de eis geëvalueerd voor alle wooneenheden samen. De berekening 
beschouwt het gehele gebouw, maar exclusief de gemeenschappelijke delen. In de Franse 
methodiek worden gemeenschappelijke delen al dan niet meegerekend, afhankelijk of ze 
volledig ingesloten zijn of niet. Dat is hier niet het geval, want de gemeenschappelijke delen 
grenzen deels aan de buitenomgeving. 

In de buurlanden kan er dus een uitmiddeling gebeuren tussen de verschillende 
appartementen. Slechte prestaties van het ene appartement kunnen gecompenseerd worden 
door betere prestaties van een ander. In Vlaanderen is dat niet mogelijk. 

Om toch een vergelijking mogelijk te maken, werd volgende werkwijze gehanteerd: de 
berekende primaire energieverbruiken van de verschillende wooneenheden werden opgeteld en 
die som werd getoetst aan de som van de referenties voor de energieverbruiken (er werd dus in 
Vlaanderen een soort equivalent E-peil voor het gehele gebouw bepaald).  

Ook hier blijkt de globale E-peileis in Vlaanderen veel minder streng te zijn dan de 
energieprestatie-eisen in de andere landen. 

Zoals al in de inleiding werd aangegeven, mag men bovenstaande resultaten niet zomaar 
veralgemenen. Het is echter duidelijk dat de tendens die kon waargenomen worden voor de 
halfopen woning zich doorzet voor het appartementsgebouw en dat de verschillen zelfs 
belangrijker worden. 

3.2.3. Studieproject ‘Economische haalbaarheid residentieel’ 

Voornaamste resultaten en conclusies  

Voor het bestuderen van de economische haalbaarheid van de prestatie-eisen, is vooral de 
wisselwerking tussen de totale actuele kost (economisch) en het primaire energieverbruik 
(energetisch) interessant. Om de wisselwerking objectief te beoordelen, werd gebruik gemaakt 
van de methode van de niet-gedomineerde oplossing of het Paretofront. In een grafiek waar 
primair energieverbruik wordt uitgezet ten opzichte van de totale actuele kost (TAK), kan uit de 
verschilllende maatregelenpakketten een oplossing gevonden worden waarbij de combinatie 
primair energieverbruik en TAK het laagst is. Al deze oplossingen, die vanuit energetisch én 
economisch oogpunt het meest interessant zijn, vormen samen het Paretofront.  
 
De Paretofronten van de verschillende referentiewoningen waarin de initiële meerinvestering, 
de totale actuele kost en de statische terugverdientijd worden uitgezet ten opzichte van het 
totale primaire energieverbruik (over 30 jaar), tonen volgende resultaten: 

� Het Paretofront toont, gemiddeld over de verschillende referentiewoningen, een 
economisch optimum bij een energiebesparing van 35-40 %. Daarbij hoort een TAK die 
10 à 15 % lager ligt dan de totale actuele kost van de referentiewoning. Van de 
verschillende referentiewoningen bereikt de rijwoning de laagste TAK en realiseert bij 
dit economische optimum de grootste energiebesparing. De energiebesparing bij het 
economische optimum is het kleinst voor de halfopen woning en voor het kleine 
appartement. Voor deze referentiewoningen is het gebruik van zonwerend glas of een 
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buitenzonwering noodzakelijk om oververhitting te vermijden. Deze 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 bereikt worden. Het economische optimum van 
35-40 % energiebesparing, kan gerealiseerd worden met een meerinvestering van 15 à 
50 €/m².  

� Er kunnen energiebesparingen gerealiseerd worden van 30 à 40 % door maatregelen 
toe te passen met een statische terugverdientijd (STVT) tussen 4 en 15 jaar. Ook hier 
halen de halfopen woning en het kleine appartement de minst goede resultaten. Het 
effect van buitenzonwering en zonwerend glas zijn dus zeker niet onbelangrijk. Deze 
meerinvesteringen zijn hier noodzakelijk voor het halen van een goed zomercomfort en 
voor het bereiken van grotere energiebesparingen.  

� Uit de simulaties blijkt ook dat bij quasi alle nieuwe referentiewoningen de Energy 
Payback Time (EPBT) kleiner is dan 3 jaar, d.w.z. dat de energie, nodig voor de 
productie van de extra energiebesparende maatregelen, in minder dan 3 jaar wordt 
teruggewonnen via de jaarlijkse energiebesparing t.o.v. de K45-referentie. 

 

Tabel 4 aanduiding van de laagste totale actuele kost = economische optimum (gele 
markering), aanduiding van het economische optimum per referentiewoning en gemiddeld (60-
70% energieverbruik). 

Eengezinswoningen 

De studie toont dat er een duidelijk potentieel bestaat om de regelgeving voor nieuwbouw te 
verstrengen, binnen economisch aanvaardbare grenzen. De resultaten tonen dat de huidige 
EPB-eisen (E100/K45) ver verwijderd liggen van dat economische optimum, dat bereikt wordt 
bij een gemiddelde energiebesparing van 35-40%. Berekend over de gebruiksduur van een 
woning, in deze studie 30 jaar, is dit economische optimum bovendien 10-15% goedkoper dan 
de referentie E100-woning. We vinden dit optimum, voor de verschillende referentiewoningen, 
bij een E-peil E55 tot E65 en een K-peil K30 tot K40.  

Het theoretisch economische optimum wordt, voor de fermettewoning met referentiewaarden 
E96 en K44, bereikt bij een E61 en een K38. De maatregelen die daarbij horen zijn: een 
technische installatie die bestaat uit een condenserende ketel met variabele keteltemperatuur 
en eventueel thermostatische kranen, lage temperatuur radiatoren, een geiser op gas zonder 
waakvlam en natuurlijke ventilatie (type A). Voor de andere woningen liggen de maatregelen in 
dezelfde lijn 
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Indien iedereen onbeperkt toegang zou hebben tot een degelijke financiering zou dat 
economische optimum een minimumeis kunnen zijn. Bij het bouwen volgens het economische 
optimum hoort echter ook een grotere investeringskost: de grafieken tonen een meerinvestering 
van 15 à 50 €/m². Het is echter dikwijls niet eenvoudig om de nodige financiering daarvoor rond 
te krijgen.  

Appartementsgebouwen 

Voor de referentieappartementen worden ook collectieve technieken toegevoegd, waardoor de 
conclusies minder gelijklopen met deze voor de woningen. 

Het theoretisch economische optimum wordt, voor het vrijstaande appartement, bereikt bij een 
E63 (gemiddeld) en een K34. De technische installatie bestaat dan uit een mechanisch 
ventilatiesysteem (type D) met warmteterugwinning en een collectieve verwarming op basis van 
een condenserende ketel met variabele keteltemperatuur, eventueel thermostatische kranen, 
lage temperatuur radiatoren en een boiler op gas.  

3.2.4. Overleg met architecten, ingenieurs en aannemers 

Op de evaluatievergaderingen kwam enkel vanuit de architectenverenigingen reactie over de 
strengheid van de E100-eis bij woongebouwen. In de 1e gezamenlijke EPB-evaluatienota van 
NAV-BVA-Vlaamse Raad Orde wordt algemeen gesteld dat de meeste architecten vinden dat 
de huidige eisen op K-peil en E-peil logisch en verantwoord zijn. De bestaande eis, het 
maximale E100-peil voor woongebouwen, lijkt voor de betrokkenen in grote lijnen een haalbare 
kaart. 

Op het vlak van het verstrengen van de eis op het K-peil en het E-peil stellen NAV-BVA-
Vlaamse Raad Orde wel het volgende (geciteerd uit 1e EPB-evaluatienota van 25 september 
2007): 

� Op termijn zullen de eisen uiteraard moeten verstrengd worden, maar voorlopig moet 
men hier voorzichtig mee zijn. Vooral voor appartementsgebouwen, scholen en 
kantoren zijn er te weinig statistische gegevens bekend om wetenschappelijk 
verantwoorde beslissingen te nemen. De doorrekening gebeurde uitvoerig voor 
eengezinswoningen dankzij de Senvivv-studie. Voor de andere gebouwen zijn er echter 
slechts een handvol studies beschikbaar. In die context is het trouwens aangewezen 
om de resultaten van de EPB-aangiften systematisch statistisch te verwerken.  

� Op het ogenblik dat ook het effect van de koudebruggen in rekening moet gebracht 
worden, zal dit de facto een verstrenging van de eisen betekenen. Hiermee moet 
rekening gehouden worden als deze invoering zou samenvallen met een aanpassing 
van de andere eisen.  

� Het zou goed zijn om de voorziene evolutie van de eisen op lange termijn te plannen 
zodat daarop kan geanticipeerd worden. 

Ook de Architecten-Bouwers vragen in hun 1e EPB-evaluatienota een overzicht van de te 
verwachten evolutie van de EPB-eisen. A-B raadt aan om af te stemmen met de ontwikkeling in 
Brussel (en Wallonië) en grote verschillen best te vermijden. 

3.2.5. Energieprestatieregelgeving in het BHG 

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 zal vanaf 
2 juli 2008 in werkting treden. Volgende E-peileisen zullen van toepassing zijn voor 
woongebouwen:  

� 2 juli 2008 tot en met 1 juli 2009: geen E-peileis op voorwaarde dat het gebouw in haar 
totaliteit voldoet aan het maximum K-peil K40 (art. 20); 

� 2 juli 2009 tot en met 1 juli 2011: een maximum E-peil per wooneenheid van E90 (art. 
20); 
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� Vanaf 2 juli 2011: maximum E-peil per wooneenheid van E70 (art. 5). 

Artikel 21 stelt dat voor het berekenen van het K-peil en het E-peil de invloed van 
koudebruggen tot 2 juli 2009 uitgesteld wordt.  

Er is momenteel in het BHG nog geen praktijk- en werkingservaring, noch op het vlak van 
procedures, noch op het vlak van de gestelde eisen. 

3.2.6. Impact van het verstrengen van de energieprestatie-eis op het 
energieverbruik en op de CO2-emissies 

In de ‘BAU+’-studie van het VITO werd de impact op het verminderen van het energieverbruik 
en  de CO2-emissies van het woningenpark nagegaan met volgend pad van het verstrengen 
van de E-peileis: 

 
 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 
BAU E100 E100 E100 E100 E100 E100 E100 
BAU+ E100 E80 E70 E60 E50 E40 E30 
TJ BAU - BAU+ 0 363 1.871 3.825 6.025 8.346 10.594 
kton CO2 BAU - BAU+ 0 21 108 222 349 484 614 

Tabel 5: Energiebesparing en vermindering van CO²-emissies van het woningenpark in het BAU+ scenario 

Het verstrengen van de E-peileis heeft op het gebouwenpark vooral een langetermijneffect. Het 
effect op de korte termijn is eerder beperkt. 

3.2.7. Evaluatie 

Uit het studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-Duitsland-Frankrijk’ is te 
besluiten dat de energieprestatie-eisen voor woongebouwen in de drie omringende landen 
strenger zijn dan de Vlaamse eis (maximum E100). Met hetzelfde maatregelenpakket voldoet 
de halfopen woning noch in Nederland, Frankrijk of Duitsland aan de daar gestelde eis op het 
vlak van energieprestatie. Ook bij het appartementsgebouw blijkt de globale E-peileis in 
Vlaanderen veel minder streng te zijn dan de eisen in de andere landen. 

Dezelfde conclusie, namelijk dat de Vlaamse eis maximum E100 per wooneenheid niet zo 
streng is, wordt ook gemaakt in het studieproject naar de economische haalbaarheid voor 
woongebouwen. Volgens de studieresultaten is het voor woongebouwen zeker economisch 
verantwoord om meerinvesteringen te doen en zo een lager energiepeil te bereiken. Er bestaat 
een grote waaier aan combinaties van maatregelen om voor dezelfde totale kost 
(meerinvestering én energiekost samen) een stuk energiezuiniger te bouwen. 

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat de maximumeis E100 voor woongebouwen 
momenteel zeker een haalbare kaart is en op termijn kan aangescherpt worden.  

Om te bepalen hoeveel en volgens welk tijdspad de eis kan verlaagd worden, moet men er 
rekening mee houden dat vanaf 2010 de invloed van de koudebruggen op het specifieke 
warmteverlies voor transmissie wordt ingerekend in het K-peil en het E-peil. Dat betekent 
automatisch een verstrenging van de E100-eis. 

Als het bouwteam kiest om de bouwdetails uit te voeren in overeenstemming met voorschriften 
die door de overheid bepaald of erkend zijn en waarvan de invloed gekend is, wordt de invloed 
van de bouwdetails forfaitair ingerekend met een kleine toeslag op het K-peil (ongeveer 2 à 3 K-
punten). Zonder enige berekening of zonder uitvoering overeenkomstig de voorschriften wordt 
de invloed van de bouwdetails ingerekend in het K-peil via een grotere forfaitaire toeslag 
(namelijk 10 K-punten). Het K-peil van een gebouw zal dus automatisch verhogen. Daarmee 
samengaand zal ook het behaalde E-peil een evenredig stuk stijgen. 

Dat betekent dat er vanaf 2010 in principe extra maatregelen moeten getroffen worden om aan 
maximum E100 te blijven voldoen. 
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Daarnaast stelt het VEA  voor om het verstrengen van de EPB-eisen maximaal af te stemmen 
met de andere gewesten. De bouwwereld is alvast altijd vragende partij geweest voor 
afstemming. De architecten stelden ook in het EPB-evaluatieoverleg terug expliciet de vraag om 
te streven naar afstemming met de andere gewesten. Nu de energieprestatieregelgeving in het 
BHG definitief is, kunnen stappen in die richting genomen worden. 

Voorstel 

Rekening houdend met het bovenstaande wordt voorgesteld om het maximale E-peil voor 
woongebouwen vanaf 1 juli 2009 vast te leggen op E90 en vanaf 1 juli 2011 op maximum E70, 
in analogie met het BHG. 

Verder studiewerk, ervaring en de verwerking van statistische gegevens uit de ingediende EPB-
aangiften in de periode 2008-2009 zal in het kader van de volgende evaluatie in 2009 kunnen 
staven of de doelstelling ‘maximum E70 vanaf half 2011’ dan haalbaar is. 
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3.3. Energieprestatie-eis – maximaal E-peil voor kantoor- en 
schoolgebouwen 

3.3.1. Eis - toepassingsgebied 

Voor nieuwe kantoor- en schoolgebouwen geldt per eenheid van bestemming een maximum E-
peil, namelijk maximum E100. Maximum E100 geldt ook bij de herbouw of de ontmanteling van 
kantoor- en schoolgebouwen. Daarnaast geldt een maximum E100 voor het nieuw gebouwde 
deel bij: 

� een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van kantoor- en schoolgebouwen met een 
beschermd volume groter dan 800 m³; 

� een gedeeltelijke herbouw of een uitbreiding van kantoor- en schoolgebouwen met 
minstens één wooneenheid. 

3.3.2. Studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ 

In het project werd naast de halfopen woningen en het appartementsgebouw, ook een 
vrijstaand kantoorgebouw vergeleken. Voor de energieprestatie-eisen van kantoren liggen de 
resultaten toch een stuk anders dan voor de residentiële gebouwen. 

Bij de vergelijking is vast te stellen dat het kantoorgebouw in Vlaanderen een energiepeil E98 
haalt en dat de waarden in de andere landen sterk in de buurt liggen van die waarde (van 
‘E112’ voor Frankrijk, ‘E108’ voor Nederland tot ‘E87’ voor Duitsland).  

Zelfs voor de onderzochte geometrie met de onderzochte maatregelen, blijkt het bijzonder 
moeilijk om conclusies te trekken over de relatieve strengheid van de Vlaamse eis. Het lijkt 
verdedigbaar om te stellen dat Vlaanderen zich op een gelijkaardig eisenniveau als de andere 
landen bevindt.  

Ook hier geldt dat de resultaten voor het ene berekende kantoorgebouw niet zomaar (zonder 
bijkomend onderzoek op andere geometrieën en maatregelen) mogen veralgemeend worden. 

3.3.3. De economische haalbaarheid van het verstrengen van het E-peil 
bij kantoren en scholen 

In de studieopdracht ‘Handleiding energiezuinige nieuwbouw voor lokale overheden’ werd een 
economische, energetische als ecologische analyse gemaakt voor verschillende 
maatregelenpakketten die overeenkomen met verschillende E-peilniveaus voor 5 
representatieve gebouwen  

Bij de keuze van de typegebouwen werd een onderscheid gemaakt tussen kantoren en scholen 
en het al of niet aanwezig zijn van een koelinstallatie. In onderstaande tabel is het resultaat 
opgenomen van het maatregelenpakket dat per typegebouw de laagste TAK heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ���

Typegebouw 1. school 2. school 3. kantoor 4. kantoor 5. kantoor 

Oppervlakte 
(m²) 

glaspercentage  

500 

25 % 

1000 

30 % 

1000 

40 % 

1500 

30 % 

4000 

50 % 

Actieve koeling? Neen Neen Neen Ja Ja 

E-peil E 66 E 68 E 70 E 77 E 88 

Meerinvestering 46 €/m² 42 €/m² 30 €/m² 22 €/m² -2 €/m² 

Tabel 6 resultatentabel economisch optimum 

Per type gebouw is in de studie ook een volgorde van maatregelen uitgewerkt gebaseerd op het 
verlagen van de totale actuele kost.  

Bij de volgorde van maatregelen springt in het oog dat extra isoleren, energiezuinige verlichting 
en regeling van de verlichting, samen met het plaatsen van een condenserende ketel in de 
maatregelenpakketten van alle economische optima steken. Bij de EPU-rekenmethode 
(berekeningsmethode voor utilitaire gebouwen) heeft het elektriciteitsverbruik voor verlichting 
een groot aandeel in het totale primaire energieverbruik.  

Het economisch optimale E-peil (maatregelenpakket met laatste TAK) verschilt bij de 
gesimuleerde voorbeelden heel sterk van E66 tot E88. Actieve koeling en de grootte van het 
gebouw lijken daarbij belangrijke parameters. 

Bij de keuze van de drie kantoorgebouwen is meer verscheidenheid in typologie dan bij de 
scholen. Beide scholen hebben ‘dezelfde proporties’ en geen actieve koeling. Het kantoor 
zonder koeling (typegebouw 3) sluit in maatregelenpakket, K- en E-peil aan bij het economische 
optimum van de schoolgebouwen. Bij de twee andere kantoren (typegebouwen 4 en 5) is een 
koelinstallatie (actieve koeling) aanwezig.  

Om een zelfde E70 te halen is voor het kantoor van 1500m² met koeling een meerinvestering 
nodig van 44€/m² tegenover 30€/m² voor het kantoor van 1000m² zonder koeling. Het 
economische optimum bij het kantoor met koeling ligt op E77. Dit lijkt voornamelijk te wijten aan 
de bouwkundige maatregelen en de installaties nodig om de koellast te compenseren: 
automatische buitenzonwering, zonwerend glas en toepassing van een compressiekoelmachine 
(koelbalken). Het verschil in economisch optimaal E-peil is echter moeilijk alleen aan de koeling 
toe te schrijven omdat tegelijk ook andere maatregelen variëren: bvb. ander ventilatiesysteem, 
compactheid verschilt (2.67 voor kantoor 3 en 2.23 voor kantoor 4) …  

Opvallend is dat bij het grote kantoorgebouw (optimum op E88 - 4000m²) de laagste TAK geen 
meerkosten met zich meebrengt tegenover het referentiegeval integendeel (-2 €/m²). Het 
maatregelenpakket met de laagste TAK maakt met een iets kleiner budget energetisch 
interessantere keuzes. Voorbij de laagste TAK leiden maatregelenpakketten met een lager E-
peil al gauw tot heel grote meerinvesteringen (51 €/m² voor E70). 

Er bestaat een belangrijk verschil tussen de economische optima bij de scholen en het kantoor 
zonder koeling enerzijds en de twee andere kantoren met koeling anderzijds. Om een 
energiezuinig ambitieniveau te halen, lijkt het inzetten van actieve koeling gecompenseerd te 
worden met energiezuinige investeringen, die ver voorbij het economische optimum liggen. 
Vooral bij gebouwen met een grote vensteroppervlakte ten opzichte van de vloeroppervlakte, 
zijn maatregelen nodig om de koellast te beperken. Gezien de beperktheid van de steekproef 
kan echter niet uitgesloten worden dat de omvang van het kantoor ook een wezenlijke invloed 
heeft.  

Gebaseerd op de doorgerekende gebouwen uit deze studie, kan verondersteld worden dat 
wanneer voldoende aandacht aan verlichting wordt besteed en een beperking van de koellast 
wordt nagestreefd, E85 voor kantoren een haalbaar ambitieniveau is.  
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3.3.4. Overleg met architecten, ingenieurs en aannemers 

Van architecten, ingenieurs en studiebureaus komt de reactie dat er voor het behalen van de 
E100-eis voor kantoren en scholen meer en betere energiezuinige maatregelen nodig zijn dan 
voor het behalen van E100 bij residentiële gebouwen. De E100-eis bij kantoren en scholen is 
volgens hen moeilijker haalbaar. 

In deel 3.2.4 werd al gesteld dat het NAV-BVA-Vlaamse Raad Orde in hun 1e nota voor de 
EPB-evaluatie vinden dat de huidige eisen voor het K-peil en het E-peil logisch en verantwoord 
zijn, maar dat voorzichtigheid geboden is bij het verlagen van het maximale E-peil bij kantoren 
en scholen. Er zijn volgens hen nog te weinig statistische gegevens beschikbaar. Ze stellen ook 
dat er te weinig doorrekeningen gemaakt zijn van kantoren en scholen en er is slechts een 
handvol studies voorhanden, wat te weinig basis biedt om het maximum van E100 op korte 
termijn sterk te verlagen. Ze wijzen ook op de verstrenging die zal gepaard gaan met het 
inrekenen van de invloed van koudebruggen (in principe vanaf 2010). 

 

3.3.5. Energieprestatieregelgeving in het BHG 

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 zal vanaf 
2 juli 2008 in werking treden. Volgende E-peileisen zullen van toepassing zijn voor de ‘EPB-
eenheden Kantoren en diensten’ en voor de ‘EPB-eenheden Onderwijs’:  

� 2 juli 2008 tot en met 1 juli 2009: geen E-peileis op voorwaarde dat het gebouw in haar 
totaliteit voldoet aan het maximum K-peil K45 (art. 20); 

� 2 juli 2009 tot en met 1 juli 2011: een maximum E-peil van E90 (art. 20); 

� Vanaf 2 juli 2011: maximum E-peil van E75 (art. 6). 

Artikel 21 stelt dat voor het berekenen van het K-peil en het E-peil de invloed van 
koudebruggen tot 2 juli 2009 uitgesteld wordt.  

Er is momenteel in het BHG nog geen praktijk- en werkingservaring, noch op het vlak van 
procedures noch op het vlak van de gestelde eisen. 

3.3.6. Evaluatie 

Uit het studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-Duitsland-Frankrijk’ is te 
besluiten dat de Vlaamse E-peileis voor kantoorgebouwen bijna even streng is als in Nederland 
en Frankrijk en wat strenger is dan de Duitse eis. 

Het studieproject ‘Handleiding kantoren en scholen’ toont ook dat er bij kantoren (en zeker bij 
grote kantoren) minder marge is om te verstrengen tot aan het economische optimum. 

Hetzelfde signaal komt ook van de architecten- & ingenieursverenigingen in hun EPB-
evaluatienota’s. E100 zou al vrij streng zijn voor kantoren en scholen. Zij zijn vragende partij om 
voor scholen en kantoren meer studiewerk te verrichten en een ruimere basis van statistische 
gegevens op te bouwen, en pas dan op een meer uitgebreide wetenschappelijke basis het 
maximale E-peil E100 voor kantoren en scholen te verlagen en de termijn daarvoor vast te 
leggen.  

Het aantal ingediende EPB-aangiften voor kantoren en scholen uit de Energieprestatiedatabank 
is inderdaad nog te beperkt en betreft voornamelijk containergebouwen.  

Vanaf 2010 zal de maximum E100-eis automatisch aangescherpt worden door het inrekenen 
van de invloed van de koudebruggen op het specifieke warmteverlies voor transmissie. Het 
inrekenen van de koudebruggen betekent een K-peilverhoging en daarmee samengaand ook 
een stijgend E-peil. Ook voor kantoren en scholen zullen vanaf 2010 in principe extra 
energiezuinige maatregelen nodig zijn om het maximale E-peil E100 te blijven halen. 
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Het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen legt aan 
schoolgebouwen de facto E70 in plaats van de huidige E100 op. De meerinvesteringen ten 
opzichte van de bestaande energieprestatie-eis voor scholen die daar het gevolg van zijn, 
worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid binnen de reguliere infrastructuurkredieten 
onderwijs en vorming. In de vrije markt moet de opgelegde eis voor kantoorgebouwen 
economisch haalbaar zijn zonder subsidies van de overheid. 

Voorstel 

Niettegenstaande er altijd geijverd wordt naar zoveel mogelijk afstemming met de andere 
gewesten, stelt het VEA toch voor om het maximum E-peil voor kantoren en scholen in 
Vlaanderen voorlopig te behouden op E100. 

De gelijklopende resultaten van de twee studieprojecten, de vraag van de bouwsector en een 
nog te beperkte wetenschappelijke en statistische basis verantwoorden het voorstel om de eis 
voorlopig te behouden en nog geen effectieve verlaging van het maximale E-peil, noch een 
termijn voor wijziging voorop te stellen. 

Het inrekenen van de koudebruggen zal vanaf 2010 automatisch zorgen voor een zekere 
verstrenging van maximum E100.  

In de komende jaren is het zeker nodig om voor kantoren en scholen meer studiewerk en 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten en doorrekeningen te maken op een groter aantal 
kantoor- en schoolgebouwen. Intussen kan een bredere statistische basis uitgebouwd worden 
met cijfers uit de ingediende EPB-aangiften voor die gebouwtypen en kan meer praktijkervaring 
met het huidige Vlaamse eisenniveau worden opgedaan.  

Bij de volgende evaluatie in 2009 kan afgetoetst worden of het dan haalbaar is om het 
maximum E100 te verlagen, welk maximaal E-peil er dan voorop gesteld kan worden en op 
welke termijn het verstrengen dan kan gebeuren.  

In 2009 zal in principe ook in het WG de energieprestatieregelgeving een feit zijn, en kan er een 
bijsturing van de Vlaamse EPB-eisen en een afstemming met het BHG en het WG worden 
overwogen. 
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3.4. Thermische isolatie-eis: maximaal K peil 

3.4.1. Eis - toepassingsgebied 

Het K-peil is het globale isolatiepeil van het gebouw of van een deel van het gebouw.  

De K-peileis voor nieuwe woon-, kantoor- en schoolgebouwen en voor gebouwen met een 
andere specifieke bestemming (ASB) is vastgelegd op maximum K45. 

Maximum K45 geldt ook voor gebouwen met woon-, kantoor- of schoolbestemming en voor 
gebouwen met een andere specifieke bestemming, als die gebouwen:  

• herbouwd of ontmanteld worden; 

• gedeeltelijk herbouwd of uitgebreid worden met een beschermd volume groter dan 800 
m³ (*); 

• gedeeltelijk herbouwd of uitgebreid worden met minstens één wooneenheid (*). 

* maximum K45 geldt enkel voor het nieuw gebouwde deel. 

Als voor industriegebouwen gekozen wordt om aan het maximale K-peil te voldoen en niet aan 
de maximale U-waarden en minimale R-waarden, geldt de eis van maximum K55.  

Voor gebouwen die een functiewijziging ondergaan (ofwel een wijziging van een industriële 
bestemming naar een woon-, kantoor- of schoolbestemming, ofwel een wijziging naar een 
gebouw waar energie verbruikt wordt voor mensen in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
situatie) moet het K-peil lager zijn dan K65. 

Vanaf september 1992 tot en met 2005 gold de isolatieregelgeving waarbij een maximum K-peil 
van K55 als eis werd gesteld (K65, in het eerste jaar van toepassing). Vanaf 2006 werd de 
isolatieregelgeving vervangen door de energieprestatieregelgeving.  

Het maximale K-peil is naast de nieuwe E-peileis als eis in de energieprestatieregelgeving 
behouden om de volgende redenen: 

• Het voldoen aan K45 betekent enkel dat het gebouw goed geïsoleerd is, maar betekent 
niet dat het gebouw in haar totaliteit voldoende energiezuinig is. Een gebouw kan 
bijvoorbeeld K35 behalen, en toch een E-peil van hoger dan E100 scoren, omdat de 
toegepaste installaties een laag rendement hebben. 

Aan de andere kant kan een gebouw dat een K-peil heeft dat hoger is dan K45, toch 
een E-peil behalen dat aan de E100–eis voldoet, omdat er zeer rendabele installaties, 
en eventueel zonne-energie worden toegepast. 

Aangezien het plaatsen van thermische isolatie een energiezuinige maatregel is die 
zich snel terugverdient, is de Vlaamse overheid van mening dat een gebouw een zeker 
isolatiepeil moet behalen, vooraleer er installaties en technieken worden verwerkt die 
zich minder snel terugverdienen. Enkel het opleggen van maximale U-waarden of 
minimaal te realiseren R-waarden als thermische isolatie-eis geeft al deels de garantie 
op een voldoende thermische isolatie, maar bij weinig compacte gebouwen of bij 
gebouwen met een groter percentage beglazing is een beperking van het K-peil ook 
zinvol. Het extra warmteverlies door de lage compactheid of grotere 
vensteroppervlakten, kan dan deels gecompenseerd worden door de muren, vloeren, 
daken … beter of meer te isoleren. 

• Daarnaast was de bouwsector bij het invoeren van de energieprestatieregelgeving al 
ruim tien jaar vertrouwd met de K-peileis en kon ze goed inschatten wat de vereiste 
maatregelen waren voor een voldoende geïsoleerd gebouw. Het E-peil daarentegen 
was begin 2006 een nieuwe eis die de sector moeilijker kon inschatten. Een maximum 
K45 biedt dan al een goede basis om een gebouw met maximum E100 te realiseren.  
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3.4.2. Studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ 

De woning voldoet in Vlaanderen net aan de eis K45 of anders gezegd: het globale isolatiepeil 
bedraagt 100% van de eis.  

In Duitsland en Frankrijk voldoet het gebouw net niet aan de gestelde eis. De hoofdreden voor 
het verschil ligt grotendeels in het feit dat in de andere landen koudebruggen, in tegenstelling 
tot de huidige stand van zaken in Vlaanderen, wel worden ingerekend bij de bepaling van het 
globale isolatiepeil. Dat zorgt ervoor dat de constructiedelen zelf iets beter (globaal 3 tot 6% 
voor de doorgerekende woning) moeten geïsoleerd worden om alsnog aan de eis te voldoen. 
Het inrekenen van de invloed van de koudebruggen wordt in principe in Vlaanderen verplicht 
vanaf 2010. 

Het appartementsgebouw behaalt een globaal isolatiepeil K35 of anders gezegd: het globale 
isolatiepeil bedraagt 78% van de eis (K45).  

In Duitsland en Frankrijk presteert het gebouw slechter tegenover de eis dan in Vlaanderen en 
het verschil is groter dan voor de halfopen woning. Voor Frankrijk is dat vooral te wijten aan het 
feit dat de wanden tussen de appartementen en het gemeenschappelijk deel mee worden 
gerekend in de verliesoppervlakte. Die wanden zijn in Vlaanderen wel onderworpen aan een 
individuele eis (Umax = 1 W/m²K), maar worden niet mee opgenomen in het globale isolatiepeil. 
Zoals ook bij de halfopen woning is het verschil grotendeels toe te schrijven aan het feit dat de 
koudebruggen worden meegerekend, terwijl er in Vlaanderen daarvoor nog een uitstel geldt. De 
constructiedelen zullen in de andere landen (met in Frankrijk speciale aandacht voor de wanden 
tussen de appartementen en het gemeenschappelijk deel) beter moeten geïsoleerd worden dan 
in Vlaanderen. Het voorbeeldgebouw voldoet echter wel (net) aan de eisen die gesteld worden 
in de andere landen. 

Het kantoorgebouw voldoet net aan de eis K45 of anders gezegd: het globale isolatiepeil 
bedraagt 100% van de eis.  

In Duitsland en Frankrijk is de eis veel minder streng, het gebouw presteert er beter dan de eis. 
In beide landen is dat te wijten aan de grote vensteroppervlakten in het gebouw. Als de 
vensteroppervlakte een relatief belangrijk aandeel van de totale verliesoppervlakte inneemt, 
wordt de eis met betrekking tot het globale isolatiepeil versoepeld.  

Met Nederland is geen vergelijking mogelijk op het vlak van het globale isolatiepeil. Daar 
bestaat de totale isolatie-eis op het niveau van het gebouw niet (noch voor de residentiële, noch 
voor de niet-residentiële gebouwen). Er zijn enkel isolatie-eisen voor de constructie-elementen 
(muren, daken, vloeren, vensters …). 

3.4.3. Studieproject ‘Economische haalbaarheid residentieel’ 

Bij de verschillende referentiegebouwen voor nieuwbouw ligt de laagste actuele kost of het 
economische optimum bij een E-peil E55 tot E65 en een K-peil K30 tot K40 (gemiddeld 
E61/K37). 

 

 

 

 

 

Tabel 7 economisch optimum voor het K-peil van de verschillende referentiegebouwen 

De fermettewoning, de architecturale woning en de halfopen woning hebben een hoger K-peil 
dan het gemiddelde. Dat hangt vooral samen met de compactheid en het glaspercentage van 
het gebouw.   
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Daarnaast heeft ook het glaspercentage een belangrijke invloed op het economisch optimale K-peil. Bij 
zeer goed geïsoleerde varianten van de appartementsgebouwen bijvoorbeeld, waren voor de simulaties 
zonwerende beglazing en buitenzonwering noodzakelijk om het risico op oververhitting op te lossen.  

Dat heeft een impact op de investeringskost, dus ook op de totale actuele kost en uiteindelijk op het 
economisch optimale K-peil: bij woongebouwen met een hoog glaspercentage ligt het economische 
optimum bij een hoger K-peil. 

3.4.4. Studieproject ‘Handleiding kantoren en scholen’ 

In onderstaande tabel is het K-peil opgenomen van het maatregelenpakket dat per typegebouw 
de laagste TAK heeft. 

Typegebouw 1. school 2.school 3. kantoor 4. kantoor 5. kantoor 

Oppervlakte 
(m²) 

glaspercentage  

500 

25 % 

1000 

30 % 

1500 

30 % 

1500 

30 % 

4000 

50 % 

Compactheid 2.21 1.81 2.67 2.23 3.64 

K-peil K31 K 40 K37 K 45 K44 

Tabel 8 resultatentabel economisch optimum K-peil 

Wat het K-peil betreft, ligt het economische optimum bij de voorgestelde kantoren met actieve 
koeling (typegebouwen 4 en 5) respectievelijk op K45 en K44. Meer isoleren doet de 
koelbehoefte stijgen: het toenemen van de isolatie wordt steeds gecombineerd met bijkomende 
maatregelen om de koellast te drukken.  

In de voorbeelden lijkt de isolatiegraad van K44-45 het evenwicht tussen de 
verwarmingsbehoefte en de koelbehoefte. Bijvoorbeeld bij typegebouw 4 is voor de overstap 
van K45 naar K40 3 cm extra isolatie nodig in dak en gevel. Dit gaat samen met het voorzien 
van automatische buitenzonwering. Bij deze maatregelen hoort een meerkost van 22 €/m² ten 
opzichte van het economische optimum. Verder verminderen tot K35 (E60) is mogelijk met een 
warmtepomp en het voorzien van LT-radiatoren, maar betekent een aanzienlijke meerkost: 
88€/m². 

Het economische optimum van het kleinere kantoorgebouw zonder actieve koeling en van de 
twee scholen ligt bij een K-peil tussen K31 en K40. Het verschil is te verklaren door het verschil 
in compactheid en door de andere typologie (plat dak, hellend dak).  

Ook op het vlak van K-peil lijkt de aanwezigheid van koeling sterk bepalend voor het 
economische optimum. In welke mate de grootte van het gebouw ook een belangrijke factor 
speelt, is uit deze studie moeilijk op te maken.  

Dit zou er kunnen op wijzen dat de economische haalbaarheid van het verstrengen van de 
eisen bij kantoren met koeling moeilijker ligt, dan bij kantoren zonder koeling. Om een 
verstrenging te onderbouwen, is verder onderzoek op verschillende types gebouwen 
noodzakelijk.  

3.4.5. Overleg met architecten, ingenieurs en aannemers 

Zoals al eerder vermeld, stellen NAV-BVA-Vlaamse Raad Orde dat de meeste architecten 
vinden dat de huidige eisen op K-peil en E-peil logisch en verantwoord zijn.  

De bestaande eis, namelijk maximum K45 voor woon-, kantoor- en schoolgebouwen en voor 
gebouwen met ASB, lijkt voor de betrokkenen in grote lijnen een haalbare kaart. 

Toch gaven de betrokkenen tijdens het EPB-evaluatie-overleg wel het signaal dat het eventueel 
verstrengen van die eis, en dus het maximale K-peil verlagen, problemen zou kunnen opleveren 
voor de minder compacte gebouwen of bij gebouwen waarin een groter percentage beglazing 
verwerkt wordt. In dat geval wordt een strengere eis dan K45 nagenoeg onuitvoerbaar. Het 
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eventueel verlagen van het maximale K-peil zou in bepaalde projecten de ontwerpvrijheid 
beperken. 

In deel 3.2.4 werd al gesteld dat het NAV-BVA-Vlaamse Raad Orde in hun 1e EPB-
evaluatienota wijzen op het feit dat voorzichtigheid geboden is bij het verstrengen van de eisen, 
vooral bij appartementsgebouwen, kantoren en scholen. De eisen zijn voldoende onderbouwd 
voor eengezinswoningen, maar er is nog studiewerk en ervaring vereist voor appartements-, 
kantoor- en schoolgebouwen. Ze halen ook aan dat de verstrenging als gevolg van het 
inrekenen van de invloed van koudebruggen (in principe vanaf 2010) niet uit het oog mag 
verloren worden, aangezien dat een toeslag van ongeveer 2 à 3 K-punten tot 10 K-punten kan 
betekenen. Met het inrekenen van de koudebruggen zal het gehele gebouw dus beter 
geïsoleerd moeten worden om aan maximum K45 te blijven voldoen. 

3.4.6. Energieprestatieregelgeving in het BHG 

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 zal vanaf 
2 juli 2008 in werking treden. Volgende K-peileisen zullen van toepassing zijn (art. 10): 

� K40 voor het geheel van de EPB-eenheden Wooneenheid en Gemeenschappelijk 
Residentieel; 

� K45 voor het geheel van aangrenzende EPB-eenheden Kantoren en diensten, de EPB-
eenheden Onderwijs en de gemeenschappelijke delen; 

� Geen K-peileis voor andere specifieke bestemmingen en voor industrie. 

Artikel 21 stelt dat voor het berekenen van het K-peil de invloed van koudebruggen tot 2 juli 
2009 uitgesteld wordt.  

3.4.7. Evaluatie 

In het studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-Duitsland-Frankrijk’ is de 
vergelijking van het K-peil niet uitgebreid onderzocht. In grote lijnen kan geconcludeerd worden 
dat de K-peileis in Vlaanderen iets soepeler is dan in Frankrijk en Duitsland, want in Vlaanderen 
wordt de invloed van de koudebruggen nog buiten beschouwing gelaten.  

Uit het studieproject naar de economische haalbaarheid voor woongebouwen is te besluiten dat 
strenger gaan dan K40 niet bij alle woningtypologiën economisch rendabel is. Dit hangt samen 
met de compactheid en het glaspercentage van het woongebouw. 

Voor de kantoor- en schoolgebouwen hangt het economische optimum sterk af van type van 
het gebouw. Voor bepaalde gebouwen ligt het economische optimum dicht bij of op de huidige 
K45-eis.  

Het BHG legt onmiddellijk vanaf de invoeringsdatum (2 juli 2008) maximum K40 voor wonen en 
K45 voor kantoren en scholen vast 

De huidig voorziene toeslagen op het K-peil vanaf 2010 door het verplicht inrekenen van de 
koudebruggen zullen de maximum K45-eis automatisch strenger maken. Als het bouwteam 
kiest om de bouwdetails uit te voeren in overeenstemming met voorschriften die door de 
overheid bepaald of erkend zijn en waarvan de invloed gekend is, zal de invloed van de 
bouwdetails forfaitair ingerekend worden met een kleine toeslag (ongeveer 2 à 3 K-punten). 
Zonder enige berekening of zonder uitvoering overeenkomstig de voorschriften wordt de invloed 
van de bouwdetails ingerekend in het K-peil via een grotere forfaitaire toeslag (namelijk 10 K-
punten).  
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Voorstel voor K-peil woon-, kantoor- en schoolgebouwen 

Het VEA stelt voor om het K-peil voor woon-, kantoor- en schoolgebouwen te behouden op K45 
tot na het verplicht inrekenen van de koudebruggen; 

Voor woongebouwen lijkt het verstrengen naar K40 haalbaar. Er zijn echter veel gebouwen 
waarin niet enkel de bestemming “wonen” voorkomt, maar ook de bestemming “kantoor” of 
andere specifieke bestemming. Voor al deze verschillende bestemmingen (met uitzondering 
van industrie) geldt momenteel dezelfde K-peileis. Voor kantoren en scholen moet in de 
komende jaren meer studiewerk en wetenschappelijk onderzoek verricht worden. Voor die 
gebouwen kan intussen ook een bredere statistische basis uitgebouwd worden met cijfers uit de 
ingediende EPB-aangiften en kan er meer praktijkervaring met het huidige Vlaamse 
eisenniveau worden opgedaan. Het introduceren van een verschillend niveau van K-peileis voor 
bijv. woongebouwen en kantoren of andere specifieke bestemming, zou een bijkomende, 
ongewenste complexiteit introduceren bij gebouwen met een gemengde bestemming. Waar nu 
het K-peil voor het gebouw als een geheel berekend wordt, zou men dan een K-peil moeten 
berekenen op de verschillende onderdelen met een afzonderlijke bestemming. De resultaten 
van zo een berekening zijn dan niet te vergelijken met die voor het gebouw als geheel. De 
complexiteit en indeling van het gebouw zouden hierdoor nog complexer worden. Bij de 
volgende evaluatie kan overwogen worden om dan toch een verlaging van K-peil voor 
woongebouwen, kantoren en scholen voorop te stellen. 

Voorstel voor K-peil ASB, industrie en functiewijziging 

In de uitgevoerde studies is de eis van maximum K45 voor ASB, K55 voor industrie en K65 voor 
functiewijzigingen niet onderzocht. De energieprestatieregelgeving is nog maar een korte 
periode in werking. Er is nog weinig ervaring met die types gebouwen om op het huidige 
evaluatiemoment het maximum K45 voor ASB, K55 voor industrie en K65 voor 
functiewijzigingen te verstrengen. De verlaging van het K-peil voor ASB moet dan gekoppeld 
worden aan een verlaging van het K-peil voor woongebouwen, kantoren en scholen.  
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3.5. Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te 
realiseren R-waarden 

3.5.1. Eis - toepassingsgebied 

Bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005, gewijzigd door het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006, legt volgende maximaal toelaatbare U-
waarden of minimaal te realiseren R-waarden op: 

 
De volgende uitzonderingsregel is van toepassing op de scheidingsconstructies uit vak 1 van de 
bovenstaande tabel: 

‘Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies waaraan eisen gesteld worden 
in vak 1. Voor ten hoogste 2% van deze oppervlakte moet niet voldaan worden aan de eisen in 
vak 1.’ 
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3.5.2. Studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ 

De U- en R-waarde-eisen werden in detail onderzocht bij de halfopen woning. Voor het 
appartementsgebouw en het kantoorgebouw gebeurde dit niet omdat er verwacht kan worden 
dat dezelfde conclusies als voor de halfopen woning van toepassing zijn. 

Zowel in Frankrijk als in Nederland zijn de eisen op de individuele opake constructies 
(daken/plafonds, muren en vloeren) in mindere of meerdere mate strenger dan in Vlaanderen, 
behalve op de gemeenschappelijke muren tussen woningen, want daaraan wordt noch in 
Frankrijk, noch in Nederland een eis gesteld. Zowel de dakopbouw als de opbouw van de 
muren (zoals ze in Vlaanderen aan de eisen voldoen), zouden beter geïsoleerd moeten worden 
om ook in Frankrijk en Nederland aan de eisen te voldoen. Voor vloeren is het heel moeilijk om 
conclusies te trekken omdat de berekening van de U-waarde van de vloeren verschilt tussen de 
landen onderling. 

In Duitsland stelt de EnergieEinsparverordnung geen expliciete isolatie-eisen aan de 
afzonderlijke constructie-elementen bij nieuwe gebouwen. Wel is er andere regelgeving in 
Duitsland die minimumeisen stelt aan de temperatuur van het binnenoppervlak. Dat komt neer 
op een maximale U-waarde per element, maar die eisen zijn minder streng dan in Vlaanderen. 
Bij renovaties stelt de EnergieEinsparverordnung wel isolatie-eisen aan de afzonderlijke 
constructie-elementen, en die eisen zijn strenger dan de maximaal toelaatbare U-waarden en 
minimaal te realiseren R-waarden bij nieuwbouw (en ook bij renovatie) in Vlaanderen.  

De Franse eis voor transparante constructies (vensters) is gelijkaardig aan die in Vlaanderen, 
met uitzondering van de deuren, waarvoor in Frankrijk geen eis wordt gesteld. 

De Nederlandse eis (4,2 W/m²K voor elk venster) is een stuk minder streng dan het opgelegde 
maximum van 2,5 W/m²K (voor de gemiddelde U-waarde van alle transparante delen) in 
Vlaanderen. De minder strenge eis voor de vensters is uiteraard te nuanceren, want de strenge 
EPC-eis (energieprestatie-eis) voor het ganse gebouw, vereist dat ook de vensters een goede 
thermische prestatie behalen. In de praktijk moet in Nederland dus minstens verbeterd dubbel 
glas toegepast worden. 

In Duitsland worden bij nieuwbouw, net zoals bij de opake constructies, geen isolatie-eisen aan 
de vensters gesteld. Enkel bij renovaties worden maxima vooropgesteld, en die zijn ook 
strenger dan de Vlaamse eis. 

 

Opake en transparante constructies Umax (W/m²K) 

 Vlaanderen Nederland Duitsland (1) Frankrijk 

Dak/plafond 0.40 0.38 (0.24-0.30) 0.28–0.34 

Buitenmuur 0.60 0.37 (0.35) 0.45 

Gemeenschappelijke muur 1.00 geen eis geen eis geen eis 

Vloer op volle grond (2) 0.40 of Rmin= 1 
m²K/W 

0.35 (0.50) Rmin=1.7 m²K/W 

Vensters – globaal (3) 2.5 4.2 (1.7) 2.6 

Vensters – beglazing (4) 1.6 geen eis geen eis 2 

Tabel 9 vergelijking van Umax en Rmin met andere landen 

(1) Eisen enkel van toepassing in geval van renovatie. 

(2) In de Vlaamse methodiek wordt de U-waarde van een vloer op volle grond anders berekend dan in de 
andere landen. De numerieke waarden kunnen dus niet zonder meer vergeleken worden. 

(3) In de Vlaamse methodiek wordt voor de evaluatie de oppervlaktegewogen gemiddelde U-waarde 
beschouwd van alle vensters. 

(4) De eis wordt geëvalueerd voor elke beglazing. 
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3.5.3. Studieproject ‘Economische haalbaarheid residentieel’ 

Voor de verschillende referentiewoningen, werd voor nieuwbouw een economisch optimum 
gevonden bij een E-peil E55 tot E65 en een K-peil K30 tot K40 (gemiddeld E61/K37). Voor de 
fermettewoning, 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.  

3.5.4. Studieproject ‘Handleiding kantoren en scholen’ 

In onderstaande tabel zijn de U-waarden opgenomen van het maatregelenpakket dat per 
typegebouw de laagste TAK heeft. 

 

Type-gebouw 1. school 2.school 3. kantoor 4. kantoor 5. kantoor 

+/- Opp. (m²) 

glaspercentage  

500 

25 % 

1000 

30 % 

1500 

30 % 

1500 

30 % 

4000 

50 % 

 

dak  

gevel 

vloer  

venster 

glas  

eis 

0.4 

0.6 

0.4 

2.5 

1.6 

 

0.31 

0.25 

0.39 

2.06 

1.1 (g= 0.62) 

 

0.26 

0.25 

0.39 

2.06 

1.1 (g= 0.62) 

 

0.26 

0.33 

0.39 

2.06 

1.1 (g= 0.62) 

 

0.36 

0.48 

0.39 

2.06 

1.1 (g=0.35) 

 

 

0.36 

0.48 

0.39 

2.06 

1.1 (g=0.35) 

Tabel 10 U-waarden overeenkomstig het economische optimum 

Bij het economische optimum van de kantoren 4 en 5 gaan de U-waarden niet ver onder de 
gestelde wettelijke eisen: de maximale U-waarden blijven steken op 80- 90% van de wettelijke 
eisen. Meer isoleren doet de koelbehoefte stijgen: het toenemen van de isolatie wordt steeds 
gecombineerd met bijkomende maatregelen om de koellast te drukken.  

Het economische optimum van het kleinere kantoorgebouw 3 en de twee schoolgebouwen 
liggen, met uitzondering van de vloeren, een stuk lager dan de wettelijke eisen.  

Ook op het vlak van de U- en R-waarden lijkt de aanwezigheid van koeling sterk bepalend voor 
het economische optimum. In welke mate de grootte van het gebouw ook een belangrijke factor 
speelt, is uit deze studie moeilijk op te maken.  
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3.5.5. Helpdesk: veel gestelde vragen en praktijkervaring uit de 
verslaggeversessie juni 2007 

De uitzonderingsregel of de 2%-regel is in Bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 11 maart 2005 verwoord als volgt: ‘Beschouw de totale oppervlakte van alle 
scheidingsconstructies waaraan eisen gesteld worden in vak 1. Voor ten hoogste 2% van deze 
oppervlakte moet niet voldaan worden aan de eisen in vak 1.’  

Aan de hand van een voorbeeld van een appartementsgebouw wordt duidelijk dat de 2%-regel, 
zoals die momenteel geformuleerd is, verschillende interpretaties mogelijk maakt.  

Voorbeeld: 

Een appartementsgebouw omvat 5 wooneenheden (5 subdossiers wonen) en 
gemeenschappelijke delen (1 subdossier gemeenschappelijke delen) en heeft een 
totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies onder vak 1 van 600 m². Er bevindt 
zich: 

- 1 appartement op het gelijkvloers (som scheidingsconstructies uit vak 1 = 105 
m²); 

- 1 appartement op de 1e verdieping (som scheidingsconstructies uit vak 1 = 70 
m²); 

- 1 appartement op de 2e verdieping (som scheidingsconstructies uit vak 1 = 70 
m²); 

- 1 appartement op de 3e verdieping (som scheidingsconstructies uit vak 1 = 125 
m²); 

- 1 studio op de 4e verdieping (som scheidingsconstructies uit vak 1 = 105 m²). 

In het gebouw hebben de gemeenschappelijke delen (trappenhal, sassen en liftkoker) 
125 m² als totale oppervlakte van de scheidingsconstructies uit vak 1 (aandeel van 21% 
in de totale 600 m²). 

Voor elk subdossier afzonderlijk geldt dat de scheidingsconstructies aan de eisen van 
de maximale U- of minimale R-waarden moeten voldoen.  

In uitvoering is het gebouw aan de linkerzijde iets hoger dan het buurgebouw. Bijgevolg 
heeft de studio op de 4e verdieping een extra buitenmuur als warmteverliesoppervlakte. 
De U-waarde ervan moet bijgevolg lager zijn dan 0,6 W/m²K. Als die muur niet 
geïsoleerd is, heeft die muur een U-waarde van 2,10 W/m²K. De muur heeft een 
oppervlakte van 10 m².  

Er zou kunnen geïnterpreteerd worden dat de 2%-regel volledig toegepast kan worden in één 
subdossier en niet verdeeld moet worden over alle subdossiers en gemeenschappelijke delen 
in het gebouw.  

In het voorbeeld betekent dat het volgende: de totale oppervlakte van alle 
scheidingsconstructies onder vak 1 is 600 m². 2% daarvan is 12 m². In totaal mag er 
dus 12 m² de maximale U- of minimale R-waarden overschrijden. Enkel 10 m² van de 
studio voldoet niet aan de maximale U-waarde. Dat is lager dan 12 m², dus wordt er 
geen probleem verwacht. Volgens die interpretatie zou er geen indicatieve boete 
volgen. 

Een andere interpretatiemogelijkheid is de regel zoals die in de EPB-software is verwerkt: de 
2% van de totale oppervlakte wordt verdeeld tussen de verschillende subdossiers, evenredig 
met het aandeel verliesoppervlak van elke subdossier tegenover het totale verliesoppervlak van 
het gebouw. Elk subdossier krijgt dus 2% van zijn eigen scheidingsconstructies (onder vak 1).  

Toegepast op het voorbeeld betekent het dat de studio slechts een uitzondering krijgt 
voor 2% x 105 m², dus 2,1 m² van de schildelen ‘muur’ mag de U-waarde van 0,6 
W/m²K overschrijden. In het voorbeeld is dat 10 m², dus volgt een boete voor 7,89 m² 
muur met een U-waarde van 2,10 W/m²K. 

De tweede werkwijze werd tijdens de ontwikkeling van de EPB-software als de meest eerlijke 
werkwijze bevonden voor de verschillende subdossiers in een gebouw. In ieder subdossier 



 

 ���

moeten de eisen behaald worden en een dergelijke verdeling vermijdt conflicten als er 
verschillende eigenaars zijn van de subdossiers in een gebouw. 

3.5.6. Energieprestatieregelgeving in het BHG 

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 zal vanaf 
2 juli 2008 in werking treden. Artikel 8 bepaalt dat de constructiedelen van de EPB-eenheden 
moeten voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) of aan de minimale 
warmteweerstand (R-waarde) zoals vastgelegd in hun bijlage IV. Voor de poorten en de deuren 
is de eis pas vanaf 2 juli 2009 van kracht.  

De gestelde eisenniveaus voor de U- en de R-waarden zijn dezelfde als in Vlaanderen, met 
uitzondering van de daken/plafonds en de buitenmuren.  

Voor de maximale U-waarde van daken en plafonds ligt de eis op maximum 0,3 W/m²K, terwijl 
in Vlaanderen Umax daken-plafonds 0,4 W/m²K bedraagt. Het BHG is ook een stuk strenger voor de 
buitenmuren, namelijk Umax muren 0,4 W/m²K in de plaats van 0,6 W/m²K in Vlaanderen. 

3.5.7. Evaluatie 

Om te bepalen met hoeveel en in welk tijdspad de maximale U-waarden of minimaal te 
realiseren R-waarden verlaagd kunnen worden, wenst de Vlaamse overheid in het belang van 
de bouwsector zoveel mogelijk af te stemmen met de andere gewesten.  

In het BHG wordt de regelgeving ingevoerd vanaf 2 juli 2008. De eisen voor de daken/plafonds 
en voor de buitenmuren zijn: Umax daken-plafonds 0,3 W/m²K en Umax muren 0,4 W/m²K. 

Voorstel voor verstrengen maximale U- of minimaal te realiseren R-waarden 

Rekening houdend met het bovenstaande stelt het VEA voor om de in BHG geldende eisen 
voor de daken/plafonds en voor de buitenmuren (Umax daken-plafonds 0,3 W/m²K en Umax muren 0,4 
W/m²K) in Vlaanderen in te voeren vanaf 1 juli 2009. 

Voor de maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden van de andere 
scheidingsconstructies wordt voorgesteld de huidige maxima en minima te behouden. 

Voorstel voor het herformuleren van de 2%-regel 

Zoals hoger vermeld, is de tweede interpretatie van de 2%-regel een van de mogelijke correcte 
interpretaties. Om verschillende interpretatiemogelijkheden te vermijden, wordt voorgesteld om 
de formulering van de 2%-regel in Bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 
maart 2005 aan te passen, als volgt: 

‘Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies waaraan eisen gesteld worden 
in vak 1. Voor ten hoogste 2% van deze oppervlakte moet niet voldaan worden aan de eisen in 
vak 1.  

Als een gebouw meerdere eenheden bevat die afzonderlijk aan de eisen moeten voldoen 
(bijvoorbeeld elke wooneenheid, de gemeenschappelijke delen …), kan voor elke eenheid het 
aandeel scheidingsconstructies (in vak 1) in de totale oppervlakte van alle 
scheidingsconstructies (in vak 1) berekend worden. Voor dat percentage-aandeel in m² van de 
totale 2% van de oppervlakte van alle scheidingsconstructies, moet niet voldaan worden aan de 
eisen in vak 1.’  
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3.6. Binnenklimaat: ventilatie-eisen 

3.6.1. Eis - toepassingsgebied 

De ventilatievoorzieningen voor woongebouwen moeten voldoen aan de bepalingen van bijlage 
V van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005. In bijlage V wordt selectief 
verwezen naar de Belgische norm NBN D50-001 van 1991 (Ventilatievoorzieningen in 
woongebouwen). 

Voor de ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen moeten de bepalingen van bijlage 
VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005, in combinatie met de daarin 
vermelde Europese normen, gevolgd worden. 

De ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan minimumeisen. De in de genoemde normen 
opgelegde nominale ventilatiedebieten moeten – afhankelijk van de bestemming van de ruimten 
– in de verschillende ruimten van het gebouw kunnen gerealiseerd worden. 

3.6.2. Overleg met architecten, ingenieurs en  aannemers 

Op de EPB-evaluatievergaderingen met de architecten- en ingenieurverenigingen kwam het 
ventilatie-aspect uitgebreid ter sprake.  

In de 1e gezamenlijke EPB-evaluatienota van NAV-BVA-Vlaamse Raad Orde (25 september 
2007) zijn twee grote punten te onderscheiden. 

Enerzijds wordt de noodzaak aan sensibilisering over ventilatie gesignaleerd. De 
vertegenwoordigers van de verenigingen zijn overtuigd van de noodzaak van ventilatie. Ze 
merken echter op dat niet alleen het grote publiek, maar ook een groot aantal van de 
architecten nog moet overtuigd worden van het belang van ventilatie. De sensibilisering rond 
ventilatie komt ook in hun eindnota bij de prioriteiten aan bod. 

Anderzijds hebben de verenigingen heel wat bedenkingen en vragen bij de praktische 
implementatie van de huidige ventilatienorm voor woongebouwen. Hieronder de formulering uit 
hun nota: 

� Wij stellen ons vragen bij de toepassing van de norm NBN D50-001 voor woningen. Het 
is uiteraard geen Vlaamse bevoegdheid, maar wij zijn van mening dat de norm aan 
herziening toe is. Zo denken wij dat systeem A, wegens in de praktijk nauwelijks te 
verwezenlijken, en systeem B, wegens in de praktijk onbetrouwbaar, beter afgeschaft 
worden en dat bepaalde aspecten van systemen C en D herbekeken moeten worden.  

� De ventilatie-eisen die gelden bij verbouwingen worden in vraag gesteld. Wat is de zin 
van toevoerroosters als er tegelijkertijd geen afvoer voorzien wordt? Het is ook niet 
logisch dat ventilatie niet geëist wordt als enkel de vensters vervangen worden, zonder 
dat hierbij een architect betrokken is. Volgens ons moeten in dat geval dezelfde eisen 
gelden.  

3.6.3. Helpdesk: veel gestelde vragen en praktijkervaring uit 
verslaggeversessie juni 2007 

Ruim 25% van de in 2007 gestelde vragen aan de helpdesk zijn vragen over de residentiële of 
de niet-residentiële ventilatie. Een aantal van de vragen over ventilatie blijven lang 
onbeantwoord.  

Uit de hoeveelheid en uit het type vragen dat gesteld worden, is te besluiten dat de 
ventilatieteksten, vooral bij residentiële ventilatie, onvoldoende duidelijkheid geven als het 
aankomt op een praktische toepassing in concrete bouwprojecten. Op een aantal 
werkgroepvergaderingen met de aannemerverenigingen in het najaar van 2007, waar vooral 
verslaggevers van bouwfirma’s aanwezig waren, stelden de verslaggevers hoofdzakelijk 
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ventilatievragen. Dat was ook het geval bij de vragen die de verslaggevers instuurden ter 
voorbereiding van de verslaggeversessie die het VEA organiseerde in juni 2007. 

De vragen die gesteld worden, kunnen vaak in een of meerdere van volgende categorieën 
ingedeeld worden: 

- sommige eisen worden (in bepaalde toepassingssituaties) in vraag gesteld; 

- bepaalde eisen zijn onduidelijk, waardoor verwarring, twijfel, misverstanden en 
interpretatieproblemen ontstaan; 

- de EPB-software is in de schermen van hygiënische ventilatie niet duidelijk met 
betrekking tot de confromiteit met de eisen en de boetes; 

- de vraagsteller heeft niet voldoende kennis genomen van de wel beschikbare 
en duidelijke informatie (basisteksten, opleiding, informatie op website, 
helpfunctie in de EPB-software, ...). 

 

3.6.4. Evaluatie 

Uit het bovenstaande is te concluderen dat er nog veel onduidelijkheden zijn over het ‘hoe en 
het waarom van ventileren’.  

Het ‘waarom ventileren’ moet duidelijk gesensibiliseerd worden, zowel naar het grote publiek als 
naar de architecten toe. Als gevolg van het overleg wordt momenteel door de ventilatiesector, in 
samenwerking met de architectenverenigingen een sensibiliseringsactie uitgewerkt, gesteund 
en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 

Het ‘hoe ventileren’ staat al in heel wat documenten. Bij de toepassing van bijlage V in de 
praktijk blijkt echter dat het geheel van ventilatieteksten momenteel geen voldoende solide 
basis vormt voor een efficiënte EPB-regelgeving met een strikt handhavingskader. Het VEA is 
zich bewust van de pijnpunten in de ventilatieteksten. 

Een punctuele ad hoc aanpassing van individuele punten kan echter geen volledige structurele 
oplossing bieden.  Om de regelgeving bij te sturen, moeten in eerste instantie de verschillende 
punten in totaliteit op een systematische manier ten gronde onderzocht worden. Het is weinig 
zinvol om ad hoc bepaalde formuleringen in de ventilatieteksten te veranderen, te nuanceren … 
zonder dat het geheel van ventilatieeisen is herbekeken. Het is te vermijden dat door het 
oplossen van één probleemstelling er meerdere andere problemen of 
interpretatiemogelijkheden ontstaan op andere aspecten in de ventilatievereisten of dat het doel 
van het realiseren van een gezond binnenklimaat niet meer gewaarborgd wordt.  

Voorstel 

Het ganse ventilatieaspect dient uitgebreid onderzocht te worden, waarbij een toetsing met de 
ventilatiesector en de bouwpraktijk centraal staat en waarbij de teksten voldoende marge 
bieden om ook innoverende producten en systemen in de praktijk te kunnen gebruiken. Een 
afstemming met de toepassing van de ventilatie-eisen in de andere gewesten, is hierbij 
aangewezen. 

Op korte termijn blijft de bouwsector wel kampen met interpretatie- en implementatieproblemen 
en blijft de bouwsector in het ongewisse over hoe bepaalde aspecten door het VEA in haar 
handhaving zullen bekeken worden. 

Om de bouwsector op korte termijn een houvast te geven, werkt het VEA momenteel aan het 
opstellen van twee ‘ventilatiedocumenten’ waarin wordt getracht om de pijnpunten, vragen en 
probleemstellingen deels of volledig op te lossen door het formuleren van bepaalde 
standpunten. Het betreft een ‘ventilatiedocument residentieel’ en een ‘ventilatiedocument niet-
residentieel’. De documenten worden opgesteld en uitgewerkt in samenwerking met het WTCB 
als wetenschappelijke partner.  

De documenten zullen niet voor alle problemen pasklare antwoorden formuleren, maar zullen 
aanvullende specificaties verwoorden waarmee verduidelijkt zal worden hoe het VEA de 
normformuleringen interpreteert, zodat het bouwteam die interpretaties kan volgen bij het 
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uitvoeren van hun bouwprojecten. Volgens de huidige planning zullen de documenten 
afgewerkt worden in mei 2008. 

Voor niet-residentiële ventilatie zullen met dit document de meeste vragen beantwoord zijn. 
Voor residentiële ventilatie zal zo een document een goed begin, maar niet voldoende zijn. Het 
VEA stelt daarom voor om op volgende plaatsen in bijlage V en bijlage VI te voorzien dat de 
Vlaamse minister verdere specificaties betreffende de ventilatie-eisen vast kan leggen. 

- Bijlage V ventilatievoorzieningen van woongebouwen: toevoegen van “3. De 
Vlaamse minister kan nadere specificaties vastleggen voor de praktische 
toepassing van de ventilatie-eisen overeenkomstig 1” ,  

- In hoofdstuk 7.2.1 van bijlage VI dat de ventilatiedebieten in ruimten bestemd 
voor menselijke bezetting vastlegt: “de Vlaamse minister kan in nadere 
specificaties de te hanteren waarden bij de bepaling van de bezetting nodig 
voor de berekening van het minimum ontwerpdebiet vastleggen voor de ruimtes 
die in tabel 1 vallen onder “overige ruimten”.   

Daarnaast wordt voorgesteld om de alinea’s onder punt 1.4.1 en 1.4.2 in de bijlage ‘Bepaling 
van de administratieve geldboeten’ aan het decreet van 22 december 2006 aan te passen zodat 
projecten waarbij het door de opbouw van de woning onmogelijk is om aan de eis van 
doorstroming te voldoen, niet beboet worden. Die aanpassing zal nadien ook in de EPB-
software moeten verwerkt worden. Het VEA stelt voor om de huidige formuleringen te 
vervangen door:  

� Voor de laatste alinea van 1.4.1 en 2.4.2 van de bijlage ‘Bepaling van de 
administratieve geldboeten’ aan het decreet van 22 december 2006: 

‘Indien in een ruimte met residentiële bestemming er verplichte afvoer rechtstreeks naar 
buiten is, dan worden voor de bepaling van het toevoerdebiet enkel de 
doorstroomopeningen (inclusief spleten van binnendeuren) beschouwd. Echter indien 
de ruimte niet grenst aan een doorstroomruimte, een natte of een droge ruimte, worden 
voor de bepaling van het toevoerdebiet ook andere toevoeropeningen beschouwd.’ 

� Voor de laatste alinea onder punt 1.4.2 en onder punt 2.4.3 in de bijlage bij het decreet 
van 22 december 2006: 

‘Indien een ruimte met residentiële bestemming een woonkamer, slaapkamer, 
studeerkamer of speelkamer is, dan worden voor de bepaling van het afvoerdebiet 
enkel de doorstroomopeningen (inclusief spleten van binnendeuren) beschouwd. Echter 
indien de ruimte niet grenst aan een doorstroomruimte, een natte of een droge ruimte, 
mogen voor de bepaling van het afvoerdebiet ook andere afvoeropeningen worden 
beschouwd.’ 

Om meer duidelijkheid te scheppen is het belangrijk dat de opsomming van aanbevelingen uit 
de norm NBN D50-001 in de bijlage V van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 
2005 vervolledigd wordt. Het VEA stelt voor om de opsomming onder punt 1. in bijlage V 
‘Ventilatievoorzieningen in woongebouwen’ van het besluit van 11 maart 2005 aan te vullen met 
§5.7. De formulering wordt de volgende:  

‘De volgende paragrafen van de norm NBN D 50-001 dienen beschouwd te worden als 
aanbevelingen: 
� 4.3.2.3 
� 4.3.2.6 
� 4.3.3. 1), 4), 5) en 6) 
� 5.2 
� 5.3 
� 5.4 
� 5.5 
� 5.6 
� 5.7 
� 5.8 
� 6  
� bijlage II, met uitzondering van AII-2. 1) ’ 
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3.7. Binnenklimaat: beperking van het risico op 
oververhitting in de zomer 

3.7.1. Eis - toepassingsgebied 

Voor woongebouwen geldt een verplichting tot de beperking van het risico op oververhitting in 
de zomer. Voor elke afzonderlijke wooneenheid in een woongebouw wordt de 
oververhittingsindicator berekend, die de vastgelegde maximale waarde niet mag overschrijden.  

3.7.2. Studieproject ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-
Duitsland-Frankrijk’ 

Bij het berekenen van de gebouwen werd vastgesteld dat zowel in Vlaanderen als in de andere 
drie landen aandacht wordt gegeven aan het zomercomfort en er wordt rekening gehouden met 
de interne winsten en de zonnewinsten, maar men gebruikt andere indicatoren. Ook de 
methodes zijn zeer verschillend.  

Bijgevolg zijn de conclusies die daaruit voortvloeien moeilijk te vergelijken. Bijvoorbeeld wordt in 
Vlaanderen en Frankrijk nagegaan of er een risico op oververhitting is voor het geheel van het 
beschermde volume. In Nederland bekijkt men een temperatuuroverschrijding per 
verdiepingsniveau. In Duitsland evalueert men de meest kritische ruimte. 

Voor de halfopen woning (volgens de Vlaamse methodiek) is de oververhittingsindicator van de 
halfopen woning iets hoger dan de vastgelegde drempelwaarde, maar de indicator is wel nog 
ruim lager dan de gestelde maximumeis. Gelijkaardige resultaten werden behaald in Nederland. 
Daar gaf de indicator aan dat het risico op oververhitting laag tot matig was (met een lichte 
overschrijding voor de benedenverdieping). In Duitsland wees de analyse uit dat het plaatsen 
van zonnewering verplicht zou zijn voor de bestudeerde woning. Ook in Frankrijk moesten in 
principe maatregelen getroffen worden om oververhitting tegen te gaan 

Voor het appartementsgebouw komt de Nederlandse methodiek om het oververhittingsrisico af 
te toetsen vrij goed overeen met de Vlaamse methodiek, want Nederland berekent per 
verdiepingsniveau en in Vlaanderen wordt het risico per appartement bekeken, wat voor het 
doorgerekende appartementsgebouw ongeveer op hetzelfde neerkomt (elk appartement 
beslaat telkens een groot deel van de verdieping). De oververhittingsindicatoren voor de 
verschillende appartementen geven gelijkaardige resultaten als wat er behaald wordt met de 
Nederlandse rekenmethode (laag tot middelmatig risico). In Frankrijk moeten er in principe 
maatregelen getroffen worden om oververhitting tegen te gaan. 

Wat het kantoorgebouw betreft, wordt er in Vlaanderen wel rekening gehouden met de interne 
winsten en de zonnewinsten door fictieve koeling in te rekenen, maar er is geen globale eis met 
betrekking tot het beperken van het risico op oververhitting (of op het ‘zomercomfort’). Bijgevolg 
is dat aspect voor het kantoorgebouw niet in detail onderzocht. 

3.7.3. Evaluatie 

De eis op het beperken van het risico op oververhitting voor woongebouwen kwam enkel in de 
rand van de studie ‘Vergelijking van Vlaanderen met Nederland-Duitsland-Frankrijk’ aan bod. Er 
is een beknopte vergelijking gemaakt op basis van enkele eerste indrukken, maar de eis is niet 
in detail onderzocht. 

In de EPB-evaluatie met de verenigingen van architecten-ingenieurs en van aannemers 
kwamen geen problemen tot het behalen van de eis naar boven.  

Er wordt voorgesteld om de eis op het beperken van het risico op oververhitting voor 
woongebouwen volgens de huidige geldende grenswaarden te behouden. 
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4. Evaluatie van de procedures en de administratieve 
lasten 

Het regelgevende kader dat voor de Vlaamse energieprestatieregelgeving werd uitgewerkt, 
biedt een antwoord op de knelpunten die ondervonden werden bij de isolatieregelgeving. De 
regelgeving werd losgekoppeld van de regelgeving op de ruimtelijke ordening en een eigen 
decretaal kader omtrent de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen werd 
ontwikkeld met: 

� beter toepasbare handhavingsmaatregelen; 

� meer op maat van de vastgestelde overtreding uitgewerkte procedures; 

� doeltreffendere sancties; 

� een efficiëntere controleprocedure. 

Dit hoofdstuk schat de administratieve last in die de regelgeving teweegbrengt, en er wordt 
nagegaan of de bestaande procedures niet aangepast moeten worden.  

4.1. Overzicht van de procedures en de betrokkenen 

4.1.1. Betrokkenen EPB-regelgeving 

De energieprestatieregelgeving wil de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen 
verbeteren. De bouwheer heeft echter niet altijd voldoende technische kennis om te bepalen 
welke maatregelen het meest geschikt zijn om een goede, energie-efficiënte woning te bouwen 
en om na te gaan of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorzien. Daarom wordt de 
bouwheer - in de nieuwe regelgeving de aangifteplichtige - tijdens het bouwproces bijgestaan 
door de architect en de verslaggever. De architect heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen 
dat het voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever maakt na de voltooiing van de bouwwerken 
op basis van de effectief uitgevoerde werkzaamheden de EPB-aangifte op en verklaart of al dan 
niet voldaan is aan de EPB-eisen. 

De aangifteplichtige 

De aangifteplichtige is verplicht de EPB-eisen na te leven; hij is er verantwoordelijk voor dat het 
gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving. 

In principe is de aangifteplichtige de aanvrager en de houder van de stedenbouwkundige 
vergunning. De uitzondering hierop is de verkoop door een promotor-bouwheer van een woning 
of appartement aan een natuurlijke persoon. De koper wordt dan wel de houder van de 
stedenbouwkundige vergunning, maar de promotor-bouwheer blijft de aangifteplichtige. De 
promotor-bouwheer kan de aangifteplicht enkel overdragen aan de koper onder volgende drie 
voorwaarden: 

� in de koopakte wordt vermeld dat de aangifteplicht aan de koper overgedragen wordt; 

� bij de verkoop wordt een tussentijds verslag opgemaakt dat bij de koopakte wordt 
gevoegd. Hierin staat een opsomming van de nog te nemen maatregelen (om te 
voldoen aan de EPB-eisen) en wordt er een verantwoordelijke aangewezen voor de 
uitvoering van elke nog te nemen maatregel; 

� de promotor-bouwheer stelt na de werkzaamheden de koper alle informatie ter 
beschikking die deze nodig heeft voor het opmaken van de EPB-aangifte. 

De verslaggever 

De energieprestatieregelgeving creëert de nieuwe functie van verslaggever. Hij berekent aan de 
hand van de uitgevoerde werkzaamheden of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en maakt 
na het einde van de werkzaamheden een correcte EPB-aangifte op. 
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De verslaggever is niet noodzakelijk een extra persoon in het bouwproces. De enige vereiste 
die gesteld wordt aan de verslaggever is dat deze beschikt over een diploma van architect, 
burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur.  

In het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 kon de functie van verslaggever enkel worden 
opgenomen door een natuurlijk persoon. Naar aanleiding van een federale wetswijziging 
waarbij het de architecten toegelaten wordt om de persoonlijke aansprakelijkheid onder te 
brengen in een rechtspersoon, werd in het EPB-decreet van 22 december 2006 de definitie van 
verslaggever aangepast zodat de verslaggeverfunctie uitgevoerd kan worden in hoofde van een 
rechtspersoon.  

Een zaakvoerder of een bestuurder van de rechtspersoon dient alle officiële documenten 
(bijvoorbeeld de startverklaring of de EPB-aangifte) te ondertekenen en moet beschikken over 
het diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel 
ingenieur of bio-ingenieur. 

4.1.2. De procedures 

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

De energieprestatieregelgeving verplicht de aangifteplichtige het gebouw zo te bouwen dat het 
voldoet aan de EPB-eisen. Het is belangrijk dat hij tijdig de nodige maatregelen voorzien op het 
vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw. 

Daarom is er voor alle gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden, op het aanvraagformulier van de 
stedenbouwkundige vergunning een verklaring van de architect en de aanvrager opgenomen. 
Er wordt ook gevraagd om aan te kruisen of er al dan niet EPB-eisen (= energieprestatie- en 
binnenklimaateisen) gelden voor de aanvraag. Als er EPB-eisen gelden, verklaart de aanvrager 
dat hij of zij op de hoogte is gebracht van de maatregelen die vereist zijn om aan de 
energieprestatieregelgeving te voldoen. De architect verklaart in dat geval dat hij of zij vanaf de 
conceptfase rekening heeft gehouden met de maatregelen om het bouwproject aan de 
energieprestatieregelgeving te laten voldoen. 

Startverklaring 

Voor de start van werkzaamheden aan gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden, moet de 
aangifteplichtige een verslaggever aanstellen. De werkzaamheden mogen bovendien pas 
aangevat worden nadat een startverklaring is ingediend. De aangestelde verslaggever dient 
uiterlijk acht dagen voor de start, in naam van de aangifteplichtige de startverklaring 
elektronisch in bij het VEA.  

De verslaggever vult in het webformulier de startdatum en de gegevens van de energieprestatie 
en het binnenklimaat van de vergunde werkzaamheden in. Nadat de gegevens elektronisch 
werden doorgestuurd, ontvangt de verslaggever een elektronisch bestand om af te drukken. De 
afgedrukte versie van de startverklaring wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de 
verslaggever en de architect die belast is met de controle van de werkzaamheden. De 
verslaggever houdt de ondertekende papieren versie van de startverklaring gedurende drie jaar 
bij. 

Haalbaarheidsstudie 

Voor nieuwe gebouwen met een beschermd volume groter dan 3000 m³ dient een maand na de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij het VEA een haalbaarheidsstudie ingediend te 
worden. In de studie moet aangetoond worden dat de technische, milieukundige en 
economische haalbaarheid van alternatieve systemen onderzocht werd. Onder 'alternatief 
systeem' kan worden verstaan een gedecentraliseerd systeem voor energievoorziening 
gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, stads- of 
blokverwarming of –koeling, of warmtepompen. 

De specifieke vorm en inhoud van de haalbaarheidsstudie werd vastgelegd in het Ministrieel 
besluit van 11 januari 2008. 
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EPB-aangifte 

De EPB-verslaggever moet op basis van een gedetailleerde inventaris van de gebruikte 
materialen en technieken de energieprestatie van het gebouw berekenen. Het resultaat van de 
berekening verzendt hij aan de Energieprestatiedatabank, waar hij een aantal ingevulde 
formulieren terugkrijgt. Dit document wordt de EPB-aangifte genoemd. Voor de berekening van 
de energieprestatie van het gebouw gebruikt de EPB-verslaggever de EPB-software die de 
Vlaamse overheid hem gratis ter beschikking stelt via www.energiesparen.be. 

De EPB-aangifte wordt ten laatste zes maanden (twaalf maanden voor vergunningen 
aangevraagd in 2006) na de ingebruikname van het gebouw ingediend. De verslaggever 
bewaart gedurende vijf jaar een papieren afdruk van de EPB-aangifte en de bijbehorende 
plannen en documenten. Deze documenten zijn ondertekend door de verslaggever zelf en door 
de aangifteplichtige. De aangifteplichtige bewaart de papieren (ondertekende) afdruk van de 
EPB-aangifte en de bijbehorende plannen gedurende tien jaar.  
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4.2. Evaluatie door architecten & verslaggevers 

De architecten spelen een cruciale rol in een correcte implementatie van de regelgeving. Zij 
treden op als raadgever van de bouwheer en moeten in hun ontwerpen en lastenboeken de 
EPB-maatregelen voorzien. Ze breiden hun dienstenaanbod ook dikwijls uit met de activiteit van 
EPB-verslaggeving. Vandaar worden de ‘architect’ en de ‘EPB-verslaggever’ als één groep 
samen beschouwd in deze evaluatie. 

Om een inschatting te maken van de administratieve last voor de architecten en de EPB-
verslaggevers, en na te gaan wat hun visie is ten aanzien van de huidige procedures, werd 
deze doelgroep via verschillende kanalen naar hun mening gepolst: 

� Juni 2007 – schriftelijke vraag naar suggesties aan alle EPB-verslaggevers naar 
aanleiding van een infosessie over de regelgeving; 

� Augustus 2007 - Telefonische enquête bij 400 Vlaamse architecten door het bureau 
AIDA-Link in samenwerking met het VEA en NAV; 

� September & november 2007 – overleg met architecten- en ingenieursverenigingen in 
het kader van de evaluatie. 

In de hiernavolgende hoofdstukken worden de suggesties besproken rond een aanpassing van 
de procedures die een administratieve verlichting zouden betekenen voor de architect-
verslaggever.  

Een eerste deel gaat in op de algemene visie van de architecten-verslaggevers over de 
regelgeving, twee jaar na de invoering ervan. In een tweede deel worden de prioriteiten belicht 
die uit het overleg en de suggesties van de architecten en ingenieurs volgden. 

Het laatste, derde deel gaat in op deze prioriteiten en beschrijft de voorstellen om de 
administratieve vereenvoudiging concreet te vertalen in acties naar de volgende beleidsjaren 
toe en tot aanpassing van de huidige regelgeving. 

4.2.1. Algemene visie over de regelgeving  

Een analyse van de ingediende EPB-aangiften (zie ook 1.2.1) leert ons dat de woningen die 
momenteel worden gebouwd of grondig gerenoveerd, veel beter scoren op het vlak van hun 
energieprestaties. De architecten en bouwheren zijn al goed vertrouwd met de nieuwe 
regelgeving en eisenniveaus. Het is duidelijk dat de architecten en bouwheren bewust worden 
van het nut van energiebesparend bouwen en het positieve effect op de energiefactuur ervan. 

De architecten zijn al goed vertrouwd met de nieuwe regelgeving en hun kennis over de 
regelgeving is met 22% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de enquête 
van AIDA-Link die in de loop van de maanden augustus en september 2007 in samenwerking 
met de architectenorganisatie NAV, uitgevoerd werd bij een representatief staal van 400 
Vlaamse architectenbureaus (inclusief éénmanszaken) met als doel te peilen naar de 
implementatie van de energieprestatieregelgeving. 

Enkele resultaten uit de enquête:  

� 60% van de architecten is het ermee eens dat de invoering van de 
energieprestatieregelgeving de bouwheren heeft gemotiveerd om meer aandacht te 
besteden aan de energieprestaties van hun nieuwbouw of verbouwing;  

� 60 % van de architecten is overtuigd van de korte terugverdientermijn voor woningen 
die voldoen aan de EPB-eisen;  

� 58% van de architecten volgde een specifieke opleiding rond de 
energieprestatieregelgeving. Gemiddeld geven architecten zichzelf een score van 6,2 
op 10 wat betreft hun kennis over de energieprestatieregelgeving. 47% van de 
architecten geeft zich een score van 7 of meer. Slechts 12% geeft zich een score lager 
dan 5 op 10. Dit is een positieve evolutie ten opzichte van het onderzoek uitgevoerd 
door de architectenorganisatie NAV in juli 2006 (gemiddelde kennis 5,1). 
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Architecten die optreden als EPB-verslaggever geven zich een hogere score (6,6) dan 
de architecten die de verslaggeving uitbesteden (5,7). Architecten die reeds met de 
EPB-software hebben gewerkt, vinden eveneens dat zij beter op de hoogte zijn (6,5) 
dan architecten die nog niet met de software hebben gewerkt (5,3).   

Kan u uzelf een score van 1 tot 10 geven voor w at betreft uw  kennis op het vlak 
van de EPB-regelgeving, w aarbij een score van 1 een heel beperkte kennis en 10 

een perfecte kennis van de regelgeving betekent?

5,7

5,7
6,2

6,6

6,4

6,5
5,3

6,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Kennis - Nog niet gew erkt met EPB-softw are
Kennis - Reeds gew erkt met EPB-softw are

Kennis - geen verslaggever
Kennis - verslaggever

Kennis-kleine bureaus
Kennis-middelgrote bureaus

Kennis-grote bureaus

Gemiddelde kennis

Figuur 3 kennis van de architecten over de EPB-regelgeving 

� De tevredenheid over de software ligt aan de lagere kant en bedraagt gemiddeld 5,2 op 
10. Verslaggevers zijn meer tevreden over de software (5,5) dan architecten die de 
verslaggeving uitbesteden (4,7). Ook vindt 47 % van de architect-verslaggevers dat de 
formaliteiten rond EPB onvoldoende gebruiksvriendelijk uitgewerkt zijn.  

EPB-formaliteiten zijn voldoende gebruiksvriendelijk

10% 37% 50% 3%

volledig oneens oneens eens volledig eens
 

Figuur 4 inschatting van de architecten van de gebruiksvriendelijkheid van de EPB-formaliteiten 

Het VEA besluit uit dit resultaat dat het optimaliseren van de EPB-software een heel belangrijk 
aandachtspunt voor de komende jaren is. Daarenboven moet er werk gemaakt worden van een 
vereenvoudiging van de procedures. 
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4.2.2. Prioritaire aanpassingen volgens de verenigingen van architecten, 
verslaggevers en ingenieurs. 

In het kader van het overleg rond de evaluatie van de richtlijn, werd aan de verschillende 
verenigingen gevraagd een top 3 vast te leggen van de meest prioritaire, gewenste 
aanpassingen aan de energieprestatieregelgeving.  

Op basis van deze top 3- prioriteitennota kan het VEA volgende rangschikking aan gewenste 
aanpassingen geven, op vlak van administratieve lastenvermindering en vereenvoudiging van 
de procedures. 

1. gebruiksvriendelijker maken van de EPB-software; 
2. vereenvoudigen van de procedure voor gelijkwaardigheid; 
3. responsabiliseren van de bouwpartners; 
4. beschikbaar stellen van hulpmiddelen aan architecten-verslaggevers; 
5. aanpassing van het systeem van de rechtspersoon; 
6. invoeren haalbaarheidsstudie voor de startverklaring; 
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Prioriteit 1: gebruiksvriendelijker maken van de EPB-software  

• Gemiddelde tijdsbesteding in de EPB-software in geval van woningbouw 

Tijdens de telefonische enquête werd gepeild naar de gemiddelde tijd die de verslaggever nodig 
heeft om een EPB-aangifte voor een woongebouw op te maken. De gemiddelde tijdsbesteding 
voor de opmaak van  een EPB-aangifte bedraagt 9 à 10 uur. 

70% van de bevraagde architecten schat de tijdsbesteding op 1 dag of langer in. Dit aandeel is 
groter bij de kleine (87%) en bij de middelgrote bureaus (72%) dan bij de grote bureaus (63%) 

Figuur 5 tijdsduur voor het opmaken van een EPB-aangifte  

Voor architecten die optreden als verslaggever, situeert de gemiddelde tijdsbesteding voor de 
opmaak van een EPB-aangifte zich rond 9 uur. Externe verslaggevers besteden ongeveer 10 
uur aan de opmaak van een EPB-aangifte met de EPB-software.  

71 % van de ondervraagde architecten besteedt de EPB-verslaggeving uit aan een externe 
verslaggever. 36 % van de architecten vindt de EPB-materie te complex en beschikt over te 
weinig kennis van de regelgeving en de werking van de EPB-software. De helft van de 
architecten (53 %) meent dat de EPB-verslaggeving te veel tijd in beslag neemt.  
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• Algemene tevredenheid over de EPB-software 

De algemene tevredenheid van de architecten die reeds met de EPB-software gewerkt hebben, 
ligt rond de 5,2 op een schaal van 10. De tevredenheidscore is onafhankelijk van de grootte van 
het kantoor: 

- Kleine bureaus: 5.1/10 

- Middelgrote bureaus: 5.3/10 

- Grote bureaus: 5.1/10 

Architecten die zelf de EPB-verslaggeving op zich nemen, blijken iets meer tevreden (5.5/10) 
dan architecten die de EPB-verslaggeving uitbesteden (4.7/10). Dit is waarschijnlijk te verklaren 
door de grotere vertrouwdheid die architecten-verslaggevers hebben met de software in 
vergelijking met de architecten die de verslaggeving uitbesteden.  
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Figuur 6 tevredenheid van architecten-verslaggevers over de EPB-software (1 helemaal niet tevreden - 10 heel 
tevreden)  
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• Aandachtspunten bij het gebruiksvriendelijker maken van de EPB-software 

De EPB-software rekent correct, maar heeft mankementen op vlak van gebruiksvriendelijkheid. 
De software wordt bijna door iedereen (enkel Bouwunie gaf geen opmerking in die zin) aanzien 
als een pijnpunt waar dringend verbetering nodig is. Volgende zaken werden door de 
verenigingen opgegeven als te verbeteren:  

� een veralgemeende copy- en paste-functionaliteit, ook van administratieve gegevens; 

� efficiëntie van de bibliotheek en het uitwisselen van gegevens tussen verschillende 
projecten;  

� het ter beschikking stellen van een groter aantal waarden bij ontstentenis voor 
materialen en producten; 

� een print en exportfunctionaliteit van de resultaten en van de gebruikte materialen ter 
ondersteuning van vlotte communicatie in het bouwproces; 

� het vereenvoudigen van de opbouw bij identieke lokalen (bij grote gebouwen); 

� het aanduiden van ontbrekende gegevens die nodig zijn voor het genereren van de 
EPB-aangifte; 

� het voorlopig afdrukken en bewaren van de aangifte (cfr. de huidige werkwijze bij de 
startverklaring)..  
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Prioriteit 2: eenvoudige procedures voor gelijkwaardigheid 
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Prioriteit 3: responsabilisering van de bouwpartners  

• Visie architecten, en ingenieurs 

De architectenverenigingen Orde Vlaamse Raad, het NAV en het BVA vinden het 
responsabiliseren van de bouwpartners een belangrijk punt waarvoor de overheid inspanningen 
moet leveren.  

De huidige regelgeving voorziet alleen een informatieplicht voor de architect aan de 
aangifteplichtige en de aannemers (artikel 10 § 2 van het EPB-decreet).  

De Orde, NAV en BVA zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de 
vooropgestelde resultaten alle partijen aanbelangt die bij het bouwproject betrokken zijn. 
Uiteraard zijn de aangifteplichtige en de verslaggever de hoofdrolspelers in het verhaal. Ook de 
andere betrokkenen moeten evenwel hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen.  

De administratieve boetes voorzien in het EPB-decreet, hebben enkel betrekking op de 
aangifteplichtige en de EPB-verslaggever. Ook de andere partijen moeten in het decreet 
gewezen worden op hun stuk van de verantwoordelijkheid voor wat betreft het ter beschikking 
stellen van de gegevens en het correct uitvoeren van de werken. Op die wijze is het voor de 
partijen duidelijk wat ze van elkaar kunnen verwachten, zonder dat alles contractueel moet 
geregeld zijn. 

De suggesties die de EPB- verslaggevers naar aanleiding van de infosessies gedaan hebben, 
bevestigen dat het soms heel moeilijk te is om aan de nodige informatie te geraken om de EPB-
aangifte op te stellen. Hetzelfde verhaal werd opgevangen na de bevraging van de grootste 
actieve verslaggevers. Een aantal van hen vermeldt dat het niet eenvoudig is om alle gegevens 
(as-built, technische fiches, facturen en andere bewijsstukken enz.) te verzamelen bij de 
architect van kleinere projecten, bij de bouwheer of bij de aannemer.  
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• Visie aannemers 

De aannemers merken op dat er onvoldoende duidelijke bestekken zijn: de dossiers worden 
onafgewerkt aanbesteed zodat de verantwoordelijkheid op de schouders van de aannemers 
terecht komt. De architect zou zijn informatie vlugger en vollediger moeten doorspelen door 
bijvoorbeeld meer communicatie te voeren over de maatregelen voor het indienen van de 
startverklaring. De aannemersvereniging VCB geeft geen concrete suggestie over hoe dit 
uitgewerkt kan worden. Bouwunie stelt voor dat het pakket van maatregelen al voor de 
startverklaring gekend zou moeten zijn (cfr. EPB-voorstel van vroeger of de 
ontwerpberekening). Daarnaast dringt Bouwunie aan op handhaving van art. 10 §2, die de 
architect beboet wanneer deze onvoldoende informatie ter beschikking stelt: 
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Prioriteit 4: beschikbaar stellen van voldoende hulpmiddelen 

Heel wat architecten herkennen tussen de EPB-bomen het EPB-bos niet meer. De architecten 
doen daarom twee suggesties:  

� het uitbouwen van een databank met vragen en antwoorden;  

� Meer ‘wegwijzers’ voor architecten en verslaggevers, analoog aan de wegwijzer EPB-
eisen.  

Deze vragen zijn meer gericht op de communicatie vanuit de overheid, en wijzen niet zozeer op 
een administratieve lastenverlaging. 

Toch kan hieronder de vraag van de architecten-verslaggevers gecatalogeerd worden voor een 
meer interactieve startverklaring: een startverklaring waarbij alle gegevens gekend bij de 
vergunning al vooraf ingevuld zijn en waarbij de gebruiker onder de vorm van een wegwijzer de 
juiste categorie en EPB-eisen kan aankruisen. 

In de huidige startverklaringsapplicatie wordt het invoeren van het EPB-dossiernummer nog 
onvoldoende benut. Via het energieprestatiedossiernummer zouden er meer gegevens van de 
vergunning automatisch opgeladen moeten worden in de startverklaringsapplicatie zodat de 
verslaggever deze gegevens niet opnieuw moet invullen.  

Daarnaast moet de verslaggever in de startverklaringsapplicatie zelf aanvinken tot welke 
categorie het gebouw behoort en aan welke eisen voldaan wordt. Om fouten en 
onduidelijkheden te vermijden, zou de applicatie voorzien kunnen worden van een 
hulpinstrument waarbij de verslaggever door enkele gerichte vragen feilloos kan bepalen welke 
categorie en welke eisen van toepassing zijn.  

Prioriteit 5: aanpassen systeem EPB-verslaggevers als rechtspersoon 

De EPB-verslaggever kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn. Enkel de 
zaakvoerder of de gedelegeerd bestuurder van een firma kan als rechtspersoon optreden en de 
officiële documenten indienen. De verslaggever als natuurlijk persoon of als rechtspersoon 
moet beschikken over het juiste diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, industrieel 
ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur. 

De ingenieursvereniging ORI vindt het reeds een stap in de goede richting dat het nu mogelijk is 
dat een rechtspersoon kan optreden als EPB-verslaggever. Ze vindt de verplichting dat de 
afgevaardigde bestuurder of de zaakvoerder houder moet zijn van een diploma van architect/ 
burgerlijk ingenieurarchitect/ burgerlijk ingenieur/ industrieel ingenieur of bio-ingenieur echter 
niet realistisch. De zaakvoerder moet de startverklaring en de EBP-aangifte persoonlijk 
ondertekenen en indienen bij het VEA. Dit biedt volgens de ingenieurs geen enkele 
toegevoegde waarde en is niet erg efficiënt.  

ORI doet het voorstel om het bestaande systeem van rechtspersoon aan te passen en uit te 
breiden.  
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Alle medewerkers van het studie-, architecten- of ingenieursbureau die beschikken over het 
juiste diploma moeten in staat zijn en bij wet gemachtigd zijn om de taken van EPB-
verslaggeving onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon (firma) uit te oefenen. 

4.2.3. Concrete voorstellen tot aanpak  

Op basis van bovenstaande prioriteiten hield het VEA een tweede overleg op 8 november 2007 
om de resultaten van de bevraging en aanpassingsvoorstellen te bespreken. In dit hoofdstuk 
worden de suggesties besproken die een basis vormen voor de gewenste aanpassingen aan de 
regelgeving.  

Voorstel 1: Uitbreiden en gebruiksvriendelijk maken EPB-sofware 

Sinds november 2007 is het beheer van de EPB-sofware overgedragen aan EDS-Telindus, de 
outsourcer van Vlaamse overheid. Bij EDS-Telindus werken 2 VTE aan de verdere 
ontwikkelingen van de EPB-software.  

Er werd al gestart met het implementeren van een aantal prioritaire vereisten om een antwoord 
te bieden op een aantal van de opmerkingen van architecten-verslaggevers: 

� het aanduiden van ontbrekende gegevens die nodig zijn voor het genereren van de 
EPB-aangifte; 

� het toevoegen van een invoerveld om door middel van een factor de invloed van 
innovatieve technieken op jaarlijks karakteristiek energieverbruik in te rekenen; 

� invoermogelijkheid voorzien om bestaande constructiedelen bij uitbreidingen of 
gedeeltelijke herbouw >800 m³ of functiewijzigingen in te geven; 

� Verwijderen van een aantal overtollige invoergegevens, die een vermindering qua 
tijdbesteding kunnen betekenen bij het berekenen van een project met de EPB-
software.  

Voor de opvolging van de verdere ontwikkeling van de EPB-software stelde het VEA voor om 
een werkgroep op te richten met een vertegenwoordiging vanuit de architectenverenigingen en 
ORI. De werkgroep zal vanuit de gebruikers en binnen de budgettaire randvoorwaarden mee de 
prioriteiten bepalen in de vereisten voor volgende releases. De werkgroep kwam een eerste 
keer samen in januari 2008 en zal mee bepalen welke extra vereisten nog ontwikkeld worden 
voor de eerstvolgende publieke release. 

Daarnaast wordt onderzocht hoe een structuur rond de EPB-software gebouwd kan om extra 
modules, die ontwikkeld kunnen worden door externe softwarehuizen, aan de EPB-software te 
koppelen. Deze extra modules kunnen doelgroepgericht zijn (bijvoorbeeld een module om 
geometrische gegevens in te lezen). Pas na de implementatie is in een latere fase de 
ontwikkeling en het aanpluggen van extra modules mogelijk. Hierbij zal moeten afgewogen 
worden wat de kostprijs is van de aanpassingen die nodig zijn voor het kunnen koppelen van 
extra modules tegenover het implementeren van andere vereisten. 

Met deze initiatieven hoopt het VEA de EPB-software een stuk te optimaliseren en aan de 
noden van de architecten-verslaggevers te voldoen.  

Voorstel 2: Procedure voor gelijkwaardigheid 

Het VEA erkent het belang van een eenvoudig evaluatiesysteem voor innovatieve technieken. 
De vraag is echter niet evident binnen een strik handhavingskader dat noodzakelijk is om: 

� een objectieve en rationele aanpak te hanteren; 

� zoveel mogelijk kritiek en klachten te vermijden (omwille van economische voordelen 
die één partij krijgt en een andere niet) 

Het VEA opteerde bij het uitwerken van de bestaande procedure voor gelijkwaardigheid van 
systemen voor een neutrale aanpak. Innovatieve systemen vertonen vaak tijdsveranderende 
eigenschappen: de hypothesen die de onderzoeker hanteert rond gebruik, bezetting, klimaat,… 
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zijn bepalend voor eindresultaat. Daarnaast zijn er meerdere partijen rond te tafel nodig om de 
hypothesen zo neutraal mogelijk te formuleren, los van druk om tot goede resultaten te komen.  

Een procedure van gelijkwaardigheid werd ingevoerd via het Ministerieel besluit van 10 april 
2007. Om een validatie op ‘systeemniveau’ te bekomen, dient een aanvraag tot 
gelijkwaardigheid ingediend te worden bij het VEA samen met ATG-E. Dit laatste kan 
aangevraagd worden bij de FOD Economie via het Butgb. De Butgb-piste garandeert een 
neutrale aanpak, maar vraagt tijd en middelen. 

Nieuwe technieken die algemeen toegepast worden, kunnen toegevoegd worden aan het 
rekenmodel van de EPB-software. Hiervoor bestaat het EPB-platform met de andere gewesten. 
Dit platform garandeert echter niet direct een oplossing voor innovatieve technieken op 
projectbasis wegens de lange doorlooptijd. 

Voor een tijdelijke en snellere validatie van innovatieve technieken op projectbasis zoals als 
nachtkoeling, betonkernactivering, zijn volgens de ingenieursvereniging ORI … al 
softwarepakketten beschikbaar.  

ORI heeft in februari 2008 aan het VEA een basisvoorstel voorgelegd voor een 
projectgebonden evaluatie van een beperkt aantal innovatieve bouwprojecten. Op basis van dit 
voorstel zal in samenspraak met het WTCB verder overleg worden gepleegd. 

Voor die tijdelijke en projectgebonden validatie is het vanuit het standpunt van de overheid 
belangrijk dat de validatie neutraal en objectief gebeurt: het oordeel mag niet enkel steunen op 
het rekenresultaat maar ook de hypothesen zijn essentieel. Als voorwaarde voor het bekomen 
van deze projectgebonden waardering van de innovatieve techniek, zou het project ook zonder 
de innovatieve techniek ruim moeten voldoen aan E100. 

Voorstel 3: Responsabilisering partners 

Architecten en ingenieurs vragen om naast de aangifteplichtige en de verslaggever ook de 
andere betrokkenen in het decreet te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het ter beschikking 
stellen van de gegevens door aangifteplichtige, aannemer en leveranciers gebeurt vaak 
moeizaam, waardoor de verslaggever/ architect de naleving niet in de gaten kan houden of 
correct rapporteren. Er is ook geen contractuele band tussen aannemer of leverancier en de 
verslaggever. De suggestie is om de informatieplicht uit te breiden naar aangifteplichtige, 
aannemer en leveranciers zonder een boete hieraan vast te hangen.  

VEA stelt voor om de decretale informatieplicht van de architect naar de verslaggever, uit te 
breiden naar de aannemer en de aangifteplichtige met het invoegen van een artikel in het EPB-
decreet als volgt: 

De gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw gebruikt werden en die 
betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, zijn opvraagbaar door de verslaggever. 
De aangifteplichtige, de architect, de aannemer of installateur stellen die gegevens op eerste 
verzoek ter beschikking.  

Voorstel 4: Aanpassing startverklaringsmodule 

Om de administratieve last van de verslaggever te verminderen zou er meer optimaal gebruik 
gemaakt kunnen worden van de gekende gegevens vanuit de vergunning. Dankzij de 
ontwikkelingen die in het kader van de digitale vergunningsaanvraag (zie hoofdstuk 4.3.5) 
gerealiseerd zullen worden, zal het webformulier voor de startverklaring gebruiksvriendelijker 
gemaakt worden. Bij het digitaliseren van de aanvraag, zullen exacte gegevens van het perceel 
en de architect (via visum van de Orde van architecten) beschikbaar worden. Door de 
startverklaring te koppelen aan de digitale vergunningsgegevens, zullen een groot aantal 
gegevens (ligging, data, gegevens aanvrager en architect) vooraf ingevuld kunnen worden. 
Deze aanpassingen zullen meegenomen worden bij de toekomstige ontwikkelingen van de 
Energieprestatiedatabank.  
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Voorstel 5: Verslaggever als rechtspersoon 

Er wordt voorgesteld om het bestaande systeem van rechtspersoon aan te passen en uit te 
breiden. De persoonlijke diplomavereiste van een verslaggever voor zaakvoerder/gedelegeerd 
bestuurder van de rechtspersoon en de persoonlijke ondertekening van de documenten zijn niet 
altijd haalbaar.  

Het voorstel bestaat erin om alle medewerkers van het studie-, architecten- of ingenieursbureau 
die beschikken over het juiste diploma in staat te stellen om de taken van EPB-verslaggeving 
onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon (firma) uit te oefenen door het begrip 
‘werknemer’ toe te voegen aan de bestaande definitie van verslaggever. 

Om aan de in de Europese richtlijn gestelde ‘vereiste kwalificatie’ te voldoen, dient men een 
bepaald diploma te hebben. Een rechtspersoon kan nooit over een diploma of een getuigschrift 
beschikken. Enkel een natuurlijke persoon kan houder zijn van diploma. Onder ‘werknemer’ valt 
enkel de ‘bezoldigde werknemer’ met een gekende contractuele relatie. De definitie is niet van 
toepassing voor een ‘zelfstandige medewerker’. Een zelfstandige blijft altijd verantwoordelijk als 
natuurlijk persoon. 

Tekstvoorstel voor een wijziging van artikel 3, 16° van het het EPB-decreet: 
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4.3. Evaluatie door gemeenten 

De vergunningsverlenende overheden (gemeenten en RO-Vlaanderen) spelen een dubbele rol 
in de energieprestatieregelgeving. Eerst en vooral treden de gemeenten op als 
informatieverstrekker voor de bouwheer. Daarnaast hebben ze ook een beperkt aantal taken op 
het vlak van gegevensuitwisseling. Vandaar worden de gemeenten beschouwd als een 
belangrijke actor bij de evaluatie van de administratieve last die de regelgeving met zich 
meebrengt.  

Om een inschatting te maken van de administratieve last van de gemeenten en RO-
Vlaanderen, en na te gaan wat hun visie is ten aanzien van de huidige procedures, werd deze 
doelgroep vroeger al via een informatiesessie (oktober en november 2005) naar hun mening 
gepolst. Op basis van de reacties van de gemeenten werd het eerste Energieprestatiedecreet 
(van 7 mei 2004) aangepast en vervangen door het EPB-decreet van 20 december 2006 dat de 
administratieve last bij de gemeenten beperkt. De oorspronkelijke betrokkenheid van de 
gemeenten en de huidige werkbelasting wordt hieronder besproken. 

Om een inschatting te maken van hoe de gemeenten tegen hun huidige takenpakket aankijken 
werd in oktober 2007 een elektronische enquête gehouden naar een steekproef van de 
Vlaamse gemeenten. De resultaten van deze bevraging worden hieronder besproken. 

4.3.1. Betrokkenheid gemeenten bij de vroegere isolatieregelgeving 

Principe isolatieregelgeving 

De gemeenten vervulden in het kader van de vroegere isolatiereglementering voor residentiële 
gebouwen (tot en met 31 december 2005) de volgende taken:  

� nagaan of in het dossier van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning het 
isolatieformulier was opgenomen en of het ontvankelijk was; 

� doorsturen van één exemplaar van het isolatieformulier naar de administratie; 

� archiveren van de isolatieformulieren. 

De gemeente was ook betrokken in de regularisatieprocedure wanneer het isolatieformulier niet 
voldeed aan het K-peil of de k-max-waarden, de zogenaamde administratieve dossiers. 

Tijdsinschatting isolatieregelgeving 

De Vlaamse gemeenten behandelden in 2002 31.362 isolatieformulieren. Jaarlijks werden de 
gemeenten betrokken bij de behandeling van ongeveer 1200 administratieve dossiers. Er wordt 
ingeschat dat per isolatieformulier 15 minuten werd besteed. Per administratief dossier 30 
minuten. De werkbelasting kwam zodoende neer op ongeveer 7 manjaren voor alle gemeenten 
samen. 
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4.3.2. Betrokkenheid gemeenten volgens het Energieprestatiedecreet 
van 7 mei 2004 

Principe Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 

In het Energieprestatiedecreet was de rol van de gemeenten uitgewerkt als schakel tussen de 
burger en de administratie. Het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 voorzag dat bij de 
gemeenten volgende documenten zouden worden ingediend:  

� het EPB-voorstel; 

� de startverklaring; 

� EPB-aangifte; 

� uitstelverklaring. 

De gemeente zou opvolgen of de verschillende documenten tijdig ingediend werden. Indien de 
documenten niet tijdig ingediend waren, zou de gemeente het VEA moeten verwittingen. De 
gemeenten zouden de documenten controleren op ontvankelijkheid en ze archiveren. De 
gemeente zou de EPB-aangiften nakijken. De EPB-aangiften die niet voldeden qua vorm en 
inhoud of waarin niet was voldaan aan de EPB-eisen, zouden overgemaakt worden aan de 
administratie. 

Het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 voorzag daarnaast dat de gemeente van 
voornoemde documenten een aantal gegevens zou inbrengen in een energieprestatiedatabank.  

De gemeenten zou niet betrokken worden bij de behandeling van de dossiers die zij naar de 
administratie zouden doorsturen.  

Tijdsinschatting Energieprestatiedecreet 7 mei 2004 

De tijdinschatting van de taken van de gemeenten wordt gemaakt op basis van het aantal 
vergunningen dat werdt afgeleverd in 2002. 

Het aantal formulieren dat bij de gemeente zou terechtkomen, wordt geraamd op basis van 
volgende veronderstellingen: 

� één EPB-voorstel per stedenbouwkundige vergunning; 

� in een beperkt aantal gevallen meer dan 1 startverklaring per vergunning; 

� per deel van het gebouw met een andere bestemming en per aparte wooneenheid 
wordt één EPB-aangifte ingediend. Bij de appartementsgebouwen zijn er gemiddeld 8,7 
appartementen per gebouw; 

� voor ongeveer ¼ van de EPB-aangiften, vooral bij grote projecten of renovaties,  wordt 
een uitstelverklaring ingediend.  
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Tabel 11  Geschat aantal formulieren in te dienen bij gemeente volgens Energieprestatiedecreet 7 mei 2004 
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Uitgaande van een gemiddelde behandelingstermijn per formulier van 15 minuten, komt men tot 
het resultaat dat in alle gemeenten samen 27 manjaar nodig is om de documenten 
administratief te verwerken. 

Dit komt neer op een extra werkbelasting van 20 manjaar ten opzichte van de situatie bij de 
isolatieregelgeving. Deze bijkomende werklast is eerder maximaal ingeschat. Voor de invoering 
van de energieprestatieregelgeving diende een bouwheer in het kader van de wetgeving op de 
ruimtelijke ordening bijvoorbeeld ook al bij de gemeente te melden wanneer de werken gingen 
gestart worden (MB van 21 april 2000). Deze werkbelasting werd niet meegerekend in de 
tijdsinschatting van de vroegere isolatieregelgeving. Het aantal uitstelverklaringen is mogelijk 
ook ruim ingeschat. De EPB-aangiften van de appartementsgebouwen zullen grotendeels 
identiek zijn, zodat de behandelingstermijn van dergelijke aangiftes ook korter zal zijn. Het 
aantal vereiste bijkomende manjaren zou zich eerder situeren tussen 9 en 20 manjaren. 

Reactie gemeenten: beperken administratieve last 

Bij het toelichten van het takenpakket aan de gemeenten tijdens de infosessie van oktober en 
november 2005 kwam heel wat reactie op de extra administratieve last die het 
Energieprestatiedecreet met zich mee zou brengen. Er werd sterk aangestuurd op het beperken 
van de bijkomende werklast voor de gemeenten en RO-Vlaanderen.  

In antwoord op die vraag werd het concept van een Energieprestatiedatabank op gewestelijk 
niveau uitgewerkt voor een elektronische informatiedoorstroming vanuit de gemeenten, 
bouwheren, architecten en verslaggevers. Dit concept werd verwerkt in het EPB-decreet van 22 
december 2006. Het indienen van de formulieren bij de gemeente en de verwerking ervan door 
de gemeente, kwam zo te vervallen. 

4.3.3. Betrokkenheid van de gemeenten bij het EPB-decreet van 22 
december 2006 

Het EPB-decreet: gevoelige vermindering van de administratieve lasten 

Met het oog op administratieve vereenvoudiging werd het takenpakket van de gemeente 
gevoelig verminderd via het EPB-decreet van 22 december 2006. 

Volgens dit decreet dient de bouwheer een uitgebreid aanvraagformulier voor 
stedenbouwkundige vergunning in bij de vergunningsverlenende instantie. De gemeente of RO-
Vlaanderen stuurt een aantal gegevens uit de vergunningsaanvraag elektronisch door naar de 
administratie. Daarnaast stelt de bouwheer een verslaggever aan die een startverklaring en een 
EPB-aangifte elektronisch doorstuurt naar de administratie. Door het gebruik van de 
Energieprestatiedatabank kunnen de administratieve verplichtingen die uit de 
energieprestatieregelgeving voortvloeien, op een eenvoudige wijze verwerkt en opgevolgd 
worden.  

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 zijn: 

� enkel de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend bij de 
gemeente; 

� het bestaande dataopvolgsysteem van vergunningen van de gemeente wordt maximaal 
benut; 

� de gegevens van de vergunning worden door de gemeente elektronisch doorgestuurd 
en komen automatisch terecht in de Energieprestatiedatabank; 

� er worden geen papieren dossiers verzonden van de gemeente naar de administratie;. 

� de startverklaring en de EPB-aangifte worden door de verslaggever elektronisch 
ingediend en  automatische verwerkt in de Energieprestatiedatabank. 
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De Energieprestatiedatabank 

De Energieprestatiedatabank is opgebouwd als centrale databank die het VEA toelaat om de 
gegevens die ze ontvangt van verschillende partijen centraal te beheren, op te volgen en te 
controleren. Kandidaat-verslaggevers kunnen zich laten registreren als verslaggever en 
startverklaringen en EPB-aangiften indienen. Daarnaast kunnen de gemeenten en RO-
Vlaanderen maandelijks de verleende stedenbouwkundige vergunningen met de toegekende 
energieprestatiedossiernummers en de bijhorende administratieve gegevens aan de databank 
doorsturen. Ook de gegevens over geschorste, geweigerde of vernietigde vergunningen zullen 
zij hierbij bezorgen. 

Specifiek takenpakket van de gemeente of RO-Vlaanderen  

Voor een gemeente of een medewerker van RO-Vlaanderen gegevens elektronisch kan 
doorsturen, moet het digitale dataopvolgsysteem van de vergunningen uitgebreid worden. De 
medewerker vraagt een federaal token of elektronische identiteitskaart aan en kan zich dan 
registeren op de Energieprestatiedatabank. Na deze eenmalige acties, kan de 
vergunningverlenende overheid de vergunninggegevens elektronisch doorsturen naar de 
Energieprestatiedatabank. 

Het Ministerieel besluit van 20 oktober 2006 betreffende het vaststellen van minimale 
voorwaarden bij de opname van gegevens in de Energieprestatiedatabank legt volgende taken 
van de gemeente vast: 

� bij het verlenen van de vergunning bezorgt de vergunningverlenende overheid de 
houder van de stedenbouwkundige vergunning het toegekende unieke 
energieprestatiedossiernummer;  

� maandelijks zendt de vergunningverlenende overheid (gemeente of RO-Vlaanderen) 
een xml-bericht naar de Energieprestatiedatabank met daarin een aantal 
administratieve gegevens en de energieprestatiedossiernummers van de 
werkzaamheden die in de afgelopen maand vergund werden, geschorst, geweigerd of 
vernietigd werden. 

Het xml-bericht bevat per aanvraag de volgende gegevens: 
1. de gemeente waar het perceel gelegen is; 
2. het energieprestatiedossiernummer; 
3. de aard en het onderwerp van de werkzaamheden; 
4. de ligging; 
5. de gegevens van de aanvrager(s); 
6. de datum van aanvraag van vergunning; 
7. de beslissingen betreffende de vergunning, weigering, schorsing en vernietiging door 

de bevoegde instantie en de bijhorende data van het dossier; 
8. de toepasselijkheid van de EPB-eisen en van de haalbaarheidsstudie. 

Als de vergunningverlenende overheid nog niet beschikt over een softwarematig 
dataopvolgsysteem dient de gemeente per dossier een webformulier in te vullen op de 
Energieprestatiedatabank en door te sturen naar de administratie. 

De vergunningverlenende overheid volgt de doorgestuurde xml-bestanden op via de 
webtoepassing van de Energieprestatiedatabank. Wanneer een bestand nog vormelijke of 
inhoudelijke fouten bevat, verstuurt de vergunningverlenende overheid de 
vergunningsinformatie opnieuw tot de inhoud correct is en het volledige bericht als ontvankelijk 
wordt beschouwd. 

Voor bouwprojecten waarvoor een startverklaring werd ingediend, kan de bevoegde 
vergunningverlenende overheid, de gegevens over de startdatum van de werkzaamheden in de 
Energieprestatiedatabank consulteren. 
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Stand van zaken maandelijks verzenden vergunningen 

Het Vlaams Energieagentschap overlegde met de vier grote softwarehuizen die instaan voor de 
dataopvolgsystemen van de vergunningen over de nodige aanpassingen aan het systeem. In 
overleg met deze softwarebureaus en RO-Vlaanderen werd een uitwisselingsstructuur voor de 
vergunningsgegevens in XML uitgewerkt. Hierbij werd geprobeerd de bestaande structuur van 
het vergunningsregister (digitale uitwisseling van vergunningen voor RO-Vlaanderen) te 
respecteren.  

Eind januari 2008 stuurden 296 van de 308 Vlaamse gemeenten een xml met vergunningen 
door naar de Energieprestatiedatabank. Een aantal gemeenten hadden toen nog problemen 
waardoor ze ofwel nog geen vergunningen doorstuurden, ofwel heel weinig (minder dan 10): 

- Antwerpen: beloofde bij herhaald contact de doorsturing in orde te brengen maar dit 
is nog niet gebeurd. Antwerpen meldt te kampen met niet nader 
gespecificeerde ‘logistieke’ problemen;  

- Bocholt: blijkt geen weet te hebben van de nodige doorsturing naar de 
Energieprestatiedatabank, ondanks de vele informatiemomenten van het 
VEA: infosessie, nieuwsbrieven, e-mails, telefoons, brieven aan de 
burgemeester en stedenbouwkundig ambtenaar; 

- Brugge:  heeft sinds 1 januari 2008 een dataopvolgsysteem waaruit de xml-export 
mogelijk is. De eerste bestanden zouden binnenkort doorgezonden 
worden. Voor 2006 en 2007 is er geen mogelijkheid om de gegevens via 
xml aan het VEA te bezorgen wegens het niet compatibel zijn van het 
oude systeem;. 

- Dilbeek: heeft problemen met het softwarebureau waardoor zij nog geen 
vergunningbericht doorsturen; 

- Edegem: heeft wegens een continu te hoge werkdruk nog geen vergunningen 
kunnen versturen naar de databank. Er dienen nog taken verdeeld te 
worden wegens herstructurering van de dienst Ruimtelijke Ordening; 

- Halen heeft problemen op informaticavlak, waardoor de doorsturing uitblijft. 
Bovendien is de verantwoordelijke die aangeduid werd voor de 
doorsturing al een aantal maanden ziek; 

- Herstappe is een kleine gemeente met heel weinig vergunningen per jaar en 
beschikt noch over een elektronisch dataopvolgsysteem, noch over 
internet, waardoor de verzending niet kan gebeuren; 

- Leuven beschikt over een eigen GIS-systeem voor hun vergunningen. Leuven 
weigert om een xml door te sturen naar de EPB-databank, omdat ze hun 
GIS-systeem hiervoor moten aanpassen en omdat de xml-structuur voor 
EPB volgens hen afwijkt van die van het vergunningenregister (VGR). 
Het xml-schema is nochtans in samenwerking met Ruimtelijke Ordening 
en volgens de structuur van het VGR gemaakt. Het bevat alleen wat 
minder gegevens en een aantal extra velden;  

- Lint heeft tot op heden wegens tijdsgebrek nog geen dossiers doorgestuurd. 
Er zijn reeds contacten met de gemeenten om dit zo snel mogelijk in 
orde te brengen; 

- Merelbeke heeft problemen met het softwarebureau van hun data-opvolgsysteem. 
De stedenbouwkundige dienst ziet het verzenden van de vergunningen 
niet als hun prioriteit. Tenzij er van hogerhand andere prioriteiten gelegd 
worden, zal de stedenbouwkundige dienst geen enkele inspanning doen. 
Merelbeke kent ook geen energieprestatiedossiernummers toe bij het 
verlenen van de vergunning; 

- Overijse is bezig met de ontwikkeling van een eigen uitwisselingssysteem. Deze 
xml-export staat nog niet volledig op punt. Er zijn positieve contacten 
tussen de gemeente en het VEA; 
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- Overpelt is bezig met de ontwikkeling van een eigen uitwisselingssysteem. Deze 
xml-export staat nog niet volledig op punt. Er zijn reeds positieve 
contacten tussen de gemeente en het VEA; 

- Spiere-Helkijn kleine gemeente met heel weinig vergunningen per jaar en heeft de 
doorsturing tot op heden uitgesteld; 

- Tielt er wordt geprobeerd om de xml-bestanden op te laden, maar door 
opstapelende en onduidelijke aanlogproblemen en foutmeldingen is dat 
nog niet gelukt. Er wordt verder gezocht naar de oorzaak van die 
problemen. Er zijn positieve contacten tussen de gemeente en het VEA; 

- Zingem heeft tot op heden maar 2 vergunningen doorgestuurd. Zingem beloofde 
werk te maken van de doorsturing, maar heeft dit nog altijd niet in orde 
gebracht.   

Geen enkele afdeling van RO-Vlaanderen (Antwerpen – Limburg – Oost-Vlaanderen – Vlaams-
Brabant – West-Vlaanderen – hoofdbestuur) was in januari 2008 in orde met het versturen van 
de gegevens naar de Energieprestatiedatabank. 

Het hoofdbestuur is bezig met de ontwikkeling van het BREDERO-systeem voor haar 
provinciale afdelingen, waarbij de xml-export in de toekomst wel zou kunnen lukken. Wanneer 
BREDERO geïmplementeerd is in elke afdeling en het uitwisselingsbestand met EPB op punt 
is, kunnen toekomstige vergunningen doorgestuurd worden naar de Energieprestatiedatabank. 
Er zijn al contacten tussen RO en VEA om het uitwisselingsbestand in orde te krijgen. 

De provinciale afdelingen van RO zijn via het hoofdbestuur opgeroepen om voor 2006 en 2007 
zelf de uitwisseling tussen hun huidig datasysteem en de Energieprestatiedatabank mogelijk te 
maken. RO-Vlaams-Brabant heeft al contact opgenomen met het VEA hierover. De andere 
diensten zullen door het VEA hierover nog gecontacteerd worden.  

4.3.4. Tevredenheid en tijdsinschatting van de gemeenten 

Tijdens de maand oktober 2007 werd een enquête gehouden bij een aantal Vlaamse 
gemeenten om te polsen naar hun tijdsbesteding voor de taken die de 
energieprestatieregelgeving met zich meebrengt en hun algemene tevredenheid. De enquête 
werd via e-mail verstuurd aan de verantwoordelijken voor de Energieprestatiedatabank uit een 
steekproef van 50 gemeenten. Ongeveer 80% van de bevraagde gemeenten beantwoordde de 
vragenlijst (38 van de 50). 

Visie op het Energieprestatiedossiernummer (EPB-dossiernummer). 

Uit de reacties op de enquête blijkt dat alle respondenten op de hoogte zijn van het 
energieprestatiedossiernummer dat bij de vergunning verleend moet worden aan de bouwheer. 
Bovendien weten ze allemaal hoe het EPB-dossiernummer correct opgebouwd is. 

92 % van de gemeenten is op de hoogte van het tijdstip waarop het EPB-dossiernummer 
verleend moet worden aan de bouwheer. Verder vindt maar liefst 97 % van de gemeenten het 
toekennen van het EPB-dossiernummer eenvoudig. 85 % wenst het EPB-dossiernummer zoals 
het is te behouden. 15 % stuurt aan op een EPB-dossiernummer dat anders opgebouwd is.  

De uitbereiding van het gemeentelijke dataopvolgsysteem. 

Om het verzenden van een xml naar de Energieprestatiedatabank mogelijk te maken, moest 
een nieuwe versie van het gemeentelijke dataopvolgsysteem geïnstalleerd worden. De 
uitbreiding van het gemeentelijk dataopvolgsysteem voor EPB en de omvorming naar xml 
verliep voor de gemeenten: 

� vlot bij 49 % van de gemeenten; 
� neutraal bij 23 % van de ondervraagden; 
� eerder moeizaam bij 21 % van de bevraagde gemeenten. 
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Eén gemeente haalde het personeelsgebrek aan als reden voor het moeizame verloop. Verder 
denkt 49 % van de gemeenten dat het doorsturen in de toekomst eenvoudiger zal worden door 
de kennis van en ervaring met het systeem. 51 % denkt dat dit hetzelfde zal blijven.  

De maandelijkse doorsturing naar de Energieprestatiedatabank. 

In de enquête werd ook gepeild naar de mening van de gemeenten over de maandelijkse 
doorsturing naar de Energieprestatiedatabank. 82 % van de ondervraagden maken voor het 
doorsturen van de vergunningsgegevens gebruik van een softwarepakket. 5 % voert de 
vergunningen manueel per dossier in op de webapplicatie. De overige 13 % van de 
ondervraagden beantwoordde deze vraag niet.  

Op de vraag of de vergunningen maandelijks doorgestuurd worden, antwoordde 77 % van de 
gemeenten positief. 10 % stuurt niet maandelijks door. 82 % van de gemeenten vindt het 
elektronisch verzenden van de vergunningen een goede werkwijze. Niemand beschouwde het 
als niet goed (18 % beantwoordde de vraag niet). 

Over het gebruik van de Energieprestatiedatabank wordt het volgende ervaren: 

� 18 % vindt de webapplicatie heel gebruiksvriendelijk; 
� 31 % vindt de site eerder gebruiksvriendelijk; 
� 21 % staat neutraal tegenover de gebruiksvriendelijkheid van de 

Energieprestatiedatabank; 
� Niemand omschrijft de databank als ongebruiksvriendelijk tot heel 

ongebruiksvriendelijk. 

Een klein aantal gemeenten (13%) gaf concrete suggesties rond de verbetering van de 
elektronische doorsturing en de webapplicatie (13 %). 

Wanneer er problemen optreden met de verzending, situeert zich dit volgens: 

� 15 % op vlak van beschikbaarheid van de website; 
� 31 % op vlak van foutmeldingen bij het doorsturen (onvolledig invullen van de gegevens 

door de medewerker in het gemeentelijke dataopvolgsysteem); 
� 8 % op vlak van fouten in het dataopvolgsysteem van de softwareontwikkelaar van de 

gemeente. 

In geval van problemen vindt slechts 13 % het gemakkelijk om een oplossing te verkrijgen. 23 
% vindt het noch makkelijk noch moeilijk. 21 % heeft moeite met het vinden van een oplossing. 

Bij problemen wordt hoofdzakelijk het VEA gecontacteerd (46 %), 18 % richt zich bij vragen tot 
het softwarebureau. Geen enkele gemeente spreekt het VVSG aan in geval van problemen.  

Wanneer een probleem doorverwezen wordt, dan is 28 % van de gemeenten tevreden over de 
tijd waarbinnen het probleem opgelost wordt. 8 % van de ondervraagden is ontevreden. Een 
groot deel echter heeft niet echt een mening (33 %) of laat deze vraag onbeantwoord (31 %). 

Werkbelasting 

Ten opzichte van de oorspronkelijke isolatieregelgeving (doorsturen en verwerken 
isolatieformulieren, opvragen nieuwe formulieren in geval van fouten) schatten de gemeenten 
het werk van de nieuwe energieprestatieregelgeving (toekennen van EPB-dossiernummer, 
aanvullen datasysteem en maandelijks doorzenden) als volgt in: 

� 21 % vindt het veel minder werk; 
� 41 % vindt het minder werk; 
� 21 % beschouwt het als evenveel werk; 
� 10 % vindt het meer werk ten opzichte van vroeger; 
� Niemand vindt het veel meer werk ten opzichte van de isolatieregelgeving; 
� 7 % beantwoordde de vraag niet. 

Slechts 10 % schat het werk dus zwaarder in. 83 % van de gemeente vindt dat de nieuwe 
werkwijze minder of evenveel werk vraagt. 
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Daarnaast werd er bij de gemeente ook gepeild naar hun effectieve tijdsbesteding. Uit de 
enquête blijkt dat de tijdsbesteding per maand aan de nieuwe energieprestatieregelgeving als 
volgt bedraagt: 

� 13 % spendeert 1 tot 5 minuten maandelijks aan de taken volgend uit de regelgeving; 
� 28 % spendeert 10 tot 15 minuten; 
� 13 % heeft 20 à 30 minuten tijd nodig; 
� 8 % besteedt 1 uur de tijd aan de regelgeving; 
� 5 % besteedt 2 uur de tijd aan de regelgeving; 
� 3 % besteedt een halve dag nodig te hebben om de taken uit te voeren; 
� 3 % 1 dag; 
� 3 % 2 dagen; 
� 10 % antwoordde dat de tijdsbesteding afhangt van de grootte van de dossiers en 

antwoordde hierbij niet rechtstreeks op de vraag. 

Hieruit kan besloten worden dat 54 % van de gemeente maximaal één half uur per maand tijd 
besteedt aan de doorsturing voor de Energieprestatiedatabank. Gemeenten met een grotere 
tijdsbesteding zijn vaak gemeenten die manueel de vergunningen invoeren in de databank.  

13 van de 296 doorsturende gemeenten (ofwel 4,5 %) voeren hun vergunningen per dossier 
manueel in: 

� In Antwerpen: Berlaar, Kalmthout en Kontich; 
� In Limburg voert geen enkele gemeente de vergunningen manueel in; 
� In Oost-Vlaanderen: Horebeke en Zwalm; 
� In Vlaams-Brabant: Affligem, Bever en Oud-Heverlee; 
� In West-Vlaanderen zijn dit: Beernem, Jabbeke, Koekelare, Mesen en Oudenburg. 

In de enquête naar de gemeenten werd ook gepeild naar hun tijdsbesteding bij de vroegere 
isolatieregelgeving. Daaruit blijkt het volgende: 

� Geen enkele gemeente had minder dan 5 minuten per maand werk. 
� 5 % spendeerde 10 tot 15 minuten aan de taken van de isolatieregelgeving 
� 10 % besteedde 20 à 30 minuten de tijd 
� 13 % werkte maandelijks 1 uur aan de isolatieregelgeving 
� 5 % besteedde 2 uur de tijd aan de regelgeving 
� 5 % beweerde een halve dag nodig te hebben om de taken uit te voeren 
� 3 % 1 dag en 
� 3 % 2 dagen. 
� 13 % gaf te kennen dat de isolatieregelgeving veel meer werk vroeg van de gemeenten 

dan de huidge energieprestatieregelgeving. 

De tijd besteed aan de nieuwe regelgeving is dus merkelijk minder dan voorheen in het kader 
van de isolatieregelgeving.  

Conclusie  

De procedures en de taken die voortvloeien uit de energieprestatieregelgeving voor de 
gemeenten brengen geen bijkomende administratieve last met zich mee, maar wel een 
vermindering tegenover de isolatieregelgeving. 95 % van de gemeenten werkt actief mee aan 
de regelgeving en zorgt voor het maandelijkse doorsturen van de vergunningsgegevens naar 
de Energieprestatiedatabank. Dankzij de centrale databank en het elektronische versturen van 
gegevens zijn de procedures en de taken voor de gemeenten eenvoudig en beperkt in tijd. 
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4.3.5. Toekomstige administratieve vereenvoudiging - URBAIN 2  

Het principe van de Energieprestatiedatabank is in lijn met beleidsnota 2004-2009 waarin 
gesteld wordt dat e-government een krachtig middel kan zijn waardoor openbare diensten 
betere kwaliteit afleveren, procedures vereenvoudigen, wachttijden verkleinen, transparantie 
verbeteren en productiviteit opvoeren. 

De Vlaamse overheid wenst een generieke infrastructuur uit te bouwen zodat 
gegevensuitwisseling tussen verschillende Vlaamse administraties (en andere 
overheidsdiensten) onderling mogelijk en gestroomlijnd kan worden. Alleen door de uitwisseling 
van gegevens te vergemakkelijken en te verbeteren, kan het principe van eenmalige 
gegevensopvraging gerealiseerd worden. Hierbij verhindert men dat de actor meermaals op 
verschillende plaatsen dezelfde gegevens moet invoeren en dat er informatie-eilanden 
ontstaan.  

In dit kader van gegevensuitwisseling rond bouwprojecten is het project URBAIN 2 van de 
federale overheid een hefboom tot verbetering en vereenvoudiging met impact op de 
Energieprestatiedatabank. Het is belangrijk dat de gegevensopvraging rond EPB gestroomlijnd 
wordt met de nieuwe aanpak van URBAIN 2. Hierdoor kan de Energieprestatiedatabank verder 
aansluiten bij het principe van eenmalige gegevensopvraging (en eenmalig ter beschikking 
stellen door actoren) en het principe van authentieke gegevensbronnen.  

Urbain 1 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie heeft in samenwerking met de 
stafdienst ICT van de FOD Financiën de applicatie URBAIN ontworpen (URBAnism Information 
Network). Deze toepassing is sinds 1 januari 2007 beschikbaar voor alle Belgische gemeenten. 

De gemeentebesturen melden met Urbain 1 de uitgereikte bouw- en verkavelingsvergunningen 
via het internet aan het kadaster. Ook werken of wijzigingen zonder vergunningsplicht die van 
invloed zijn op het bedrag van het kadastrale inkomen, kunnen door de gemeentebesturen 
worden gesignaleerd. De toepassing URBAIN 1 laat toe om de kadastrale documentatie tijdig 
bij te werken en de inkomsten uit de onroerende voorheffing te optimaliseren. 

Urbain 2 

Begin 2006 werd een debat opgestart met de bedoeling om de bestaande administratieve 
procedures die betrekking hebben op stedenbouwkundige vergunningen te vereenvoudigen. Dit 
debat, waarop de Orde van Architecten, het Nationaal Instituut voor de Statistiek, de entiteit 
Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën en in een later stadium de gewesten en de 
gemeenten werden uitgenodigd, heeft vorm gegeven aan het concept URBAIN 2. 

URBAIN 2 kan omschreven worden als de eenmalige inzameling van stedenbouwkundige en 
patrimoniale informatie bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. URBAIN 2 
is volledig conform met het ‘OnlyOnce’ programma: 

� eenmalige inzameling en maximaal hergebruik; 

� authentieke bronnen; 

� maximale interoperabiliteit. 

De architect zal URBAIN 2 gebruiken voor het indienen van een digitale aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunning via internet, na authentificatie via E-ID en autorisatie via de 
Orde van Architecten. Hij zal bij de aanvraag aanduiden welke overheid bevoegd is voor het 
onderzoek van de aanvraag. De architect zal via URBAIN 2 toegang hebben tot de kadastrale 
percelen en het digitaal kadastraal plan. De architect zal het adres van de onroerende 
goederen, de kadastrale percelen, de eigenaar en de aanvrager kunnen selecteren met behulp 
van keuzelijsten. Bijkomend zal de architect aan de aanvraag de bouwplannen, foto’s of andere 
bijlagen kunnen toevoegen. 

Voor elke goedgekeurde vergunning zal de architect het dossier aanvullen met de datum van 
begin en einde van de werken en met de technische kenmerken van het gebouw nodig voor het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek. 
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De burger zal de mogelijkheid hebben om via URBAIN 2 een aanvraag in te dienen voor kleine 
werken, waarvoor geen tussenkomst van een architect nodig is. 

De gemeenten en regionale instanties bevoegd voor de ontvangst en/of aflevering van 
stedenbouwkundige vergunningen zullen de voor hen bestemde aanvragen kunnen raadplegen 
via een netinterface en opladen in hun eigen applicatie. De overheid die de vergunning toekent, 
zal het dossier in URBAIN 2 vervolledigen met het resultaat van het onderzoek. Ook hier kan de 
regionale of lokale applicatie de informatie uitwisselen via webservices, ook aan andere 
Vlaamse overheidsinstellingen. 

De belastingplichtige zal een met in URBAIN 2 beschikbare gegevens vooraf ingevuld 
belastingsaangifteformulier ontvangen. Hij zal het formulier kunnen aanvullen en/of verbeteren, 
ondertekenen en met de post terugsturen naar Patrimoniumdocumentatie. Hij kan ook de 
aangifte rechtstreeks via URBAIN 2 indienen, mits deze digitaal te ondertekenen met behulp 
van zijn elektronische identiteitskaart.  

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek en de BTW-administratie zullen de nodige informatie 
over de uitgereikte vergunningen onder digitale vorm via periodieke extracten uit URBAIN 2 
krijgen. 

URBAIN 2 zal de betrokken administraties van de manuele invoer van de gegevens van 
(aanvragen van) stedenbouwkundige vergunningen in hun informaticasystemen besparen.  

De structuur van de applicatie URBAIN 2 is modulair waardoor in de toekomst gemakkelijk 
bijkomende informatie kan worden ingevoerd en toegang kan worden verleend aan nieuwe 
gebruikers. Dit betekent een potentiële vermindering van administratieve formaliteiten voor 
materies die onrechtstreeks verband houden met bouwvergunningen, zoals de 
energieprestatieregelgeving.  

Naar schatting zou het project van de digitale stedenbouwkundige vergunningsaanvraag klaar 
zijn begin 2009. Het ganse project van URBAIN 2 met de authentieke bronnen, eenmalige 
gegevensopvraging en koppeling van gegevens zou ook in de loop van 2009 gestalte krijgen. 
Momenteel is het project in analyse-fase.  

Administratieve lastenverlaging voor gemeenten in het kader van URBAIN 2 

Vanaf 2008 kunnen in de Energieprestatiedatabank een aantal aanpassingen uitgevoerd 
worden die rekening houden met de evolutie in de digitale informatie-uitwisseling tussen burger 
en overheid rond vergunningen. Door in te spelen op het nieuwe initiatief van FOD Financiën en 
RO-Vlaanderen, zal de administratieve last in het kader van de energieprestatieregelgeving 
voor de burger, de architect, de verslaggever en de gemeente dalen.  

Wanneer een centrale databank met vergunningsgegevens bestaat, zal het systeem van 
maandelijkse verzending van vergunningen naar de Energieprestatiedatabank door de 
gemeenten kunnen wegvallen. De burger en de architect zullen zelf instaan voor het digitaal 
indienen van de aanvraag in de centrale vergunningendatabank.  

Voor de gemeente zal dit volgende voordelen geven: 

� geen gegevensinvoer meer in een eigen datasysteem bij de digitale aanvraag door de 
architect of burgers. Gegevens worden eenmalig opgevraagd en worden niet meer 
manueel heringevoerd; 

� geen maandelijkse doorzending en opvolging van de vergunningsgegevens; 

� geen problemen meer met foutopvolging van het aangemaakte uitwisselingsbestand 
voor xml. 

Om deze administratieve lastenverlaging voor de gemeente in de toekomst mogelijk te maken 
zal het nodig zijn een nieuwe webservice tussen het centrale platform vergunningen en de 
Energieprestatiedatabank te maken, waaruit de Energieprestatiedatabank via xml de nodige 
gegevens kan destilleren. De bestaande Front-Office voor de gemeenten op de 
Energieprestatiedatabank kan dan verwijderd worden. 
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Administratieve vereenvoudiging voor de verslaggevers  

Het webformulier voor het indienen van de startverklaring zal gebruiksvriendelijker kunnen 
worden. De Energieprestatiedatabank zal door de digitale aanvraag van de vergunning 
beschikken over de exacte gegevens uit authentieke bronnen van het kadastrale perceel, de 
juiste adresgegevens (via CRAB) en de architect (via de koppeling met de Orde van 
Architecten). Door deze koppeling zullen volgende velden in de startverklaring vooraf al 
ingevuld kunnen worden: 

� ligging van het perceel;  
� datum van aanvraag van vergunning; 
� datum van start van de werken (indien de bouwheer dit reeds invulde in de 

webapplicatie); 
� gegevens van de aanvrager;  
� gegevens van de architect, belast met de controle op de werken. 

Dit zal een grondige administratieve vereenvoudiging voor de verslaggever betekenen. De 
startverklaring zal ook steeds aan de juiste vergunningsaanvraag gekoppeld kunnen worden 
waardoor problemen op het vlak van handhaving, die nu voorkomen door een verkeerd 
energieprestatiedossiernummer (ander nummer, andere schrijfwijze) zullen wegvallen.  
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4.4. Evaluatie door burgers 

Na de uitvoering van de werken moet de bouwheer aantonen dat het gebouw voldoet aan de 
energieprestatieregelgeving. Hij wordt hierin bijgestaan door een EPB-verslaggever die de 
bouwheer voor de start van de nieuwbouw of de verbouwingswerken moet aanstellen. De EPB-
verslaggever berekent op basis van een gedetailleerde inventaris van de gebruikte materialen 
en technieken de energieprestatie van het gebouw en stelt de EPB-aangifte op.  

Dit brengt voor de bouwheer een aanzienlijke administratieve last met zich mee. Dit onderdeel 
evalueert de repercussie van de energieprestatieregelgeving op de bouwheer.  

Om een inschatting te maken van de administratieve last voor de burgers, werden 248 
(kandidaat)-bouwers tijdens het Bouw- en ImmoSalon (BIS-beurs) van 6 tot 14 oktober 2007 
mondeling geënquêteerd door het VEA. 78,63% van de ondervraagden is op de hoogte dat er 
voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2006 een nieuwe regelgeving van toepassing is die als 
doel heeft om het energieverbruik van woningen te verlagen. Twee derden van deze groep kent 
ook de correcte benaming van deze regelgeving. 

4.4.1. Administratieve last 

De energieprestatieregelgeving legt de bouwheer een aantal bijkomende administratieve taken 
op. 

Het formulier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd in het kader van de 
energieprestatieregelgeving uitgebreid met een aantal extra vakken. Dit document wordt zoals 
vroeger opgemaakt door de architect en veroorzaakt dus geen bijkomend administratief 
meerwerk aan de bouwheer. 

Bij de start van de werken moet de bouwheer een verslaggever aanstellen die de startverklaring 
opmaakt.  De bouwheer meldt ook in het kader van de wetgeving op de ruimtelijke ordening bij 
de gemeente wanneer de werken worden gestart (MB van 21 april 2000 houdende bepaling van 
de vorm der beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning van het 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996). De praktische 
invulling van deze verplichting wordt momenteel aan de gemeenten overgelaten. Een aantal 
gemeenten overhandigt bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning een document 
aan de bouwheer dat hij moet terugzenden om de start van de werken te melden. 

De huidige manier van werken betekent een dubbele melding van de start van de 
werkzaamheden via twee formulieren. Vaak brengt de bouwheer één in orde, waardoor hij de 
andere melding van de start van de werken onbedoeld vergeet. 

Om verwarring en dubbel werk te vermijden, is het aan te raden dat een bouwheer slechts op 
één plaats de start van de werken moet melden. De webapplicatie 
www.energieprestatiedatabank.be voorziet voor de gemeenten een mogelijkheid om de start 
van de werken gemeld via de startverklaring voor de vergunningen op hun gebied op te zoeken. 
Uit de enquête die gevoerd werd naar de gemeenten blijkt echter dat geen enkele van de 
ondervraagde gemeente hiervan gebruik maakt. Elke gemeente blijft zijn systeem van 
meldingen van de start van de werken behouden. 
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4.4.2. Kostprijs EPB-verslaggeving  

Bij de start van de werken moet de bouwheer een verslaggever aanstellen en deze een 
startverklaring laten opmaken. Soms is dit de architect van het bouwproject. In andere gevallen 
is dit een externe persoon. Het zoeken en aanstellen van een externe partner verloopt niet altijd 
even vlot. Toch bestaan er een aantal hulpmiddelen om een EPB-verslaggever te vinden, zoals 
de website www.epb-verslaggever.be.  

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 waaruit het softwarepakket het E-peil, K-peil, U-waarden en 
ventilatiedebieten berekent en nagaat of aan de verplichtingen is voldaan. Met de software 
maakt de verslaggever de EPB-aangifte op die hij elektronisch verzendt naar de 
Energieprestatiedatabank. 

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,… . 

Het aanstellen van de verslaggever, het opstellen van een extra contract en het takenpakket 
van de EPB-verslaggever, brengt voor de bouwheer een extra kost met zich mee, bovenop de 
investeringskost nodig voor het voldoen aan de eisen qua energieprestatie en binnenklimaat. 

In een ontwerpnota aan de Vlaamse Regering betreffende het voorstel van 
Energieprestatiedecreet, werd een globale kosten-batenanalyse opgenomen. Hierbij werd 
onder andere de bijkomende administratieve last voor de bouwheer ingeschat. 

Nieuwbouw eengezinswoningen. 

De kost voor de verslaggever bij een nieuwbouw eengezinswoningen werd in een vroegere 
inschatting geraamd op 1000 à 1250.  

In de telefonische enquête van augustus 2007 aan 400 bouwactieve Vlaamse 
architectenbureaus, actief in de woningbouwmarkt, werd gepolst naar de vergoeding die 
gevraagd wordt voor een EPB-verslaggeving van een nieuwbouw eengezinswoning. Nagenoeg 
75% van de architecten die EPB-verslaggever zijn, vraagt een vergoeding kleiner dan 1.000 €. 
De gemiddelde genoteerde vergoeding bedraagt 745 €. 

� Kleine bureaus: 530 € (n=9) 

� Middelgrote bureaus: 865 € (n=15) 

� Grote bureaus: 750 € (n=28) 

73%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

< 1000 €

> 1000 €

 
Figuur 7 ereloon van de verslaggever  
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Nieuwbouw appartementsgebouwen 

Voor appartementsgebouwen wordt per appartement een aangifte ingediend. In de meeste 
gevallen zullen de verschillende appartementen te herleiden zijn tot een aantal types, wat de 
kosten voor het opstellen van de EPB-aangiften zal reduceren. De kosten voor de verslaggever 
bij appartementsgebouwen, kantoren of andere gebouwen zal procentueel minder bedragen 
dan bij eengezinswoningen.  

Als voorbeeld: een appartementsgebouw met 10 appartementen is te herleiden tot 4 
verschillende typeappartementen. De kostprijs voor het maken van de EPB-aangiften voor alle 
appartementen samen wordt geraamd op 2980 euro (= 4 x 745 euro). 

Verbouwingen 

Bij een verbouwing is de nodige invoer in de EPB-software een stuk beperkter aangezien enkel 
de U-waarden van de verbouwde en nieuwe delen en de ventilatiedebieten in ruimtes waar de 
ramen vervangen zijn, ingevoerd en berekend moeten worden.  

Hierdoor zal bij een verbouwing het ereloon van een verslaggever een stuk lager liggen, 
wegens de minder complexe aangifte.  

Het is niet evident een gemiddelde prijs in te schatten op de kost van een verbouwing of 
uitbreiding, noch om een gemiddelde prijs te definiëren voor het ereloon van een EBP-
verslaggever. De werken uitgevoerd tijdens een verbouwing of uitbreiding zijn zo verschillend 
en uiteenlopend, dat het moeilijk is te veralgemenen. 

Toch blijkt de tendens dat bij kleine verbouwingen of uitbreidingen de administratieve last 
(aanstellen VG, opstellen contract, opmaak EPB-aangifte) zwaar doorweegt ten opzichte van de 
kost van de werken zelf. Een alternatieve, meer eenvoudige procedure lijkt aangewezen.  

4.4.3. Suggesties voor aanpassingen voor de burger 

Om de administratieve last van de burgers te verminderen, zouden onderstaande items 
aangepakt kunnen worden.  

Eenmalige startverklaring 

Met de ontwikkelingen in het kader van URBAIN 2 zou de last van de dubbele startverklaring 
kunnen verdwijnen. Het federale voorstel bestaat er immers in dat voor elke goedgekeurde 
vergunning, de architect het digitale dossier aanvult met de datum van begin en einde van de 
werken en met de technische kenmerken van het gebouw nodig voor het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek. Op deze manier kunnen zowel de vergunningverlenende overheden, als het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek als het Vlaams Energieagentschap beschikken over de 
startdatum van de werken en hoeft dit niet verschillende keren gemeld te worden aan 
verschillende overheidsinstanties. 

Dit aandachtspunt kan meegenomen worden tijdens de praktische uitwerking van de digitale 
vergunningsaanvraag-applicatie en de toekomstige aanpassingen van de 
Energieprestatiedatabank in het kader van URBAIN 2. 

Eenvoudige procedures voor verbouwingen en kleine uitbreidingen 

In het regelgevende kader van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is een vereenvoudigde 
procedure voorzien voor verbouwingen en kleine uitbreidingen. De praktische uitwerking en de 
concrete uitvoering zal worden opgevolgd om bij een positieve evaluatie te verwerken in het 
regelgevend kader van de Vlaamse energieprestatieregelgeving. 
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5. Overzicht van de wijzigingen in decreet en besluiten 

5.1. Voorstellen voor wijzigingen aan het EPB-decreet van 22 
december 2006 

Wijziging van de definitie van verslaggever, specifiek bij rechtspersonen 

Artikel 3, 16° te wijzigen als volgt: 
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Informatieplicht voor aangifteplichtige, aannemer of installateur 

In artikel 10, §2 wordt een nieuwe alinea toegevoegd na de tweede alinea als volgt:  

‘De gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw gebruikt werden en 
die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, zijn opvraagbaar door de 
verslaggever. De aangifteplichtige, de architect, aannemer of installateur stellen die 
gegevens op eerste verzoek ter beschikking.’ 

Het bepalen van het toevoerdebiet in natte ruimtes 

De laatste alinea van 1.4.1 en van 2.4.2 van de bijlage ‘Bepaling van de administratieve 
geldboeten’ aan te passen als volgt: 

‘Indien in een ruimte met residentiële bestemming er verplichte afvoer rechtstreeks naar 
buiten is, dan worden voor de bepaling van het toevoerdebiet enkel de 
doorstroomopeningen (inclusief spleten van binnendeuren) beschouwd. Echter indien 
de ruimte niet grenst aan een doorstroomruimte, een natte of een droge ruimte, worden 
voor de bepaling van het toevoerdebiet ook andere toevoeropeningen beschouwd.’ 

Het bepalen van het afvoerdebiet in droge ruimtes 

De laatste alinea van 1.4.2 en 2.4.3 in de bijlage ‘Bepaling van de administratieve geldboeten’ 
aan te passen als volgt: 

 ‘Indien een ruimte met residentiële bestemming een woonkamer, slaapkamer, 
studeerkamer of speelkamer is, dan worden voor de bepaling van het afvoerdebiet 
enkel de doorstroomopeningen (inclusief spleten van binnendeuren) beschouwd. Echter 
indien de ruimte niet grenst aan een doorstroomruimte, een natte of een droge ruimte, 
mogen voor de bepaling van het afvoerdebiet ook andere afvoeropeningen worden 
beschouwd.’ 
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5.2. Voorstellen voor wijzigingen aan het besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 maart 2005 

Het verstrengen van de E-peil-eis voor woongebouwen 

Het toevoegen van een nieuwe alinea aan Art. 12. §1 als volgt:  

‘Het E-peil van nieuw op te richten woongebouwen, waarvan de vergunning wordt 
aangevraagd vanaf 1 juli 2009,  mag niet hoger zijn dan E90. 

Het E-peil van nieuw op te richten woongebouwen waarvan de vergunning wordt 
aangevraag vanaf 1 juli 2011, mag niet hoger zijn dan E70.’ 

Het verstrengen van de K-peil-eis voor woongebouwen 

Het toevoegen van een nieuwe alinea aan Art. 3 als volgt:  

‘Het K-peil van nieuw op te richten woongebouwen, waarvan de vergunning wordt 
aangevraagd vanaf 1 juli 2011,  mag niet hoger zijn dan K40.’ 

Het verstrengen van de maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-
waarden 

Het toevoegen van volgende waarden in Bijlage III ‘Maximaal toelaatbare U-waarden of 
minimaal te realiseren R-waarden’:  

� 1.2.1 daken en plafond:  Umax = 0,3 voor vergunningen die aangevraagd worden vanaf 1 
juli 2009. 

� 1.2.3 muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 
1.2.4: Umax = 0,4 voor vergunningen die aangevraagd worden vanaf 1 juli 2009. 

Het 2%-uitzonderingsregel bij de de maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te 
realiseren R-waarden 

In Bijlage III de tekst ‘Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies waaraan 
eisen gesteld worden in vak 1. Voor ten hoogste 2% van deze oppervlakte moet niet voldaan 
worden aan de eisen in vak 1.’, te vervangen door:   

 ‘Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies waaraan eisen 
gesteld worden in vak 1. Voor ten hoogste 2% van deze oppervlakte moet niet voldaan 
worden aan de eisen in vak 1.  

Als een gebouw meerdere eenheden bevat die afzonderlijk aan de eisen moeten 
voldoen (bijvoorbeeld elke wooneenheid, de gemeenschappelijke delen …), kan voor 
elke eenheid het aandeel scheidingsconstructies (in vak 1) in de totale oppervlakte van 
alle scheidingsconstructies (in vak 1) berekend worden. Voor dat percentage-aandeel in 
m² van de totale 2% van de oppervlakte van alle scheidingsconstructies, moet niet 
voldaan worden aan de eisen in vak 1.’ 

Nadere specificaties voor het toepassen van bijlage V  

In Bijlage V ventilatievoorzieningen van woongebouwen toevoegen van een punt 3 als volgt:  

‘3. De Vlaamse minister kan nadere specificaties vastleggen voor de praktische 
toepassing van de ventilatie-eisen overeenkomstig 1.’  



 

 ��

Aanvullen in bijlage V van de paragrafen van de norm NBN D50-001 die beschouwd 
worden als aanbevelingen  

De opsomming onder punt 1. in bijlage V ‘Ventilatievoorzieningen in woongebouwen’ aan te 
vullen met §5.7. De formulering wordt de volgende:  

‘De volgende paragrafen van de norm NBN D 50-001 dienen beschouwd te worden als 
aanbevelingen: 
� 4.3.2.3 
� 4.3.2.6 
� 4.3.3. 1), 4), 5) en 6) 
� 5.2 
� 5.3 
� 5.4 
� 5.5 
� 5.6 
� 5.7 
� 5.8 
� 6  
� bijlage II, met uitzondering van AII-2. 1) ’ 

Nadere specificaties voor het toepassen van bijlage VI  

In Bijlage VI Ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen toevoegen van volgende 
alinea in hoofdstuk 7.2.1:  

 ‘De Vlaamse minister kan in nadere specificaties de te hanteren waarden bij de 
bepaling van de bezetting nodig voor de berekening van het minimum ontwerpdebiet 
vastleggen voor de ruimtes die in tabel 1 vallen onder “overige ruimten”.’  

�

 


