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1 INLEIDING 

1.1 ACHTERGROND 

1.1.1 NIEUWE EPBD RICHTLIJN  

Op 30 november 2016 presenteerde de Europese Commissie als onderdeel van het “Winterpakket” 
een voorstel voor herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 
2010/31/EU). De herziene EPBD-richtlijn1 werd als eerste van alle wetgevende voorstellen goedge-
keurd en trad op 9 juli 2018 in werking. Lidstaten hebben 20 maanden voor de omzetting van de 
nieuwe bepalingen. 

Deze studie heeft betrekking op de volgende onderdelen van de herziening van de EPBD richtlijn:  

 Artikel 2, punt 3 wordt vervangen door: „3. „technisch bouwsysteem”: technische uitrusting 
voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm water voor huishoudelijke doelein-
den, ingebouwde verlichting, gebouwautomatisering en controle, elektriciteitsopwekking ter 
plaatse, of een combinatie daarvan, met inbegrip van systemen die gebruikmaken van ener-
gie uit hernieuwbare bronnen, van een gebouw of gebouwunit;”;  
 

 Artikel 8 wordt deels vervangen door: "1. Ten behoeve van een optimaal energiegebruik van 
technische bouwsystemen stellen de lidstaten systeemeisen vast in verband met de algehele 
energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en controleren van de 
technische bouwsystemen die in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. De lidstaten 
kunnen die systeemeisen ook op nieuwe gebouwen toepassen. Er worden systeemeisen 
vastgesteld voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de vervanging of de verbetering 
van technische bouwsystemen, en die eisen worden toegepast voor zover zij technisch, eco-
nomisch en functioneel haalbaar zijn.   
De lidstaten schrijven voor dat nieuwe gebouwen, indien dat technisch en economisch haal-
baar is, worden uitgerust met zelfregulerende apparatuur die de temperatuur in elke kamer 
apart regelt of, indien dat gerechtvaardigd is, in een aangewezen verwarmde zone van de 
gebouwunit. In bestaande gebouwen is de installatie van dergelijke zelfregulerende appara-
tuur vereist wanneer de warmtegeneratoren worden vervangen, indien dat technisch en eco-
nomisch haalbaar is.   
 

 “9. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien een technisch bouwsysteem wordt geïnstalleerd, 
vervangen of verbeterd, de algemene energieprestatie van het gewijzigde onderdeel en in-
dien relevant, van het volledige gewijzigde systeem, wordt geëvalueerd. De resultaten wor-
den gedocumenteerd en doorgegeven aan de eigenaar van het gebouw, zodat ze beschik-
baar blijven en kunnen worden gebruikt voor de controle op de inachtneming van de over-
eenkomstig lid 1 van dit artikel vastgestelde minimumeisen en voor de afgifte van energie-
prestatiecertificaten. Onverminderd artikel 12 bepalen de lidstaten of de afgifte van een nieuw 
energieprestatiecertificaat vereist is.”   
 

 Artikel 14 wordt deels vervangen door: “5. De lidstaten kunnen voorschriften vaststellen om 
ervoor te zorgen dat voor bewoning bestemde gebouwen uitgerust zijn met: a) de functie van 
permanent elektronisch toezicht waarmee het rendement van de systemen wordt gemeten 
en de eigenaren of beheerders van het gebouw worden geïnformeerd wanneer het rende-
ment aanzienlijk is gedaald en wanneer onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, en b) 
doeltreffende controlefuncties om optimale energieopwekking, -distributie, -opslag en opti-
maal energieverbruik te waarborgen.” 

Deze studie kan als leidraad dienen voor de vervanging of aanvulling van de huidige installatie-eisen 
(bijlage XII). 

                                                           

1 RICHTLIJN (EU) 2018/844 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 
tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 
2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
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1.1.2 AANBEVELINGEN UIT DE NIEUWE EPBD RICHTLIJN 

Op 7 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie een reeks aanbevelingen2 omtrent technische 
bouwsystemen in de herziene EPBD richtlijn.  

1.1.2.1 NIEUWE TECHNISCHE BOUWSYSTEMEN IN DE EPBD 

Meer informatie omtrent welke systemen nieuw binnen de richtlijn van technische bouwsystemen 
vallen (opsomming): 

 

 

  

                                                           

2 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE (EU) 2019/1019 van 7 juni 2019 betreffende de moderni-
sering van gebouwen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019H1019 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019H1019
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1.1.2.2 SYSTEMEN VOOR GEBOUWAUTOMATISERING EN –CONTROLE 

Wat er verwacht wordt van deze systemen: 
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1.1.2.3 TECHNISCHE, ECONOMISCHE EN FUNCTIONELE HAALBAARHEID 

Tabel 4 geeft een overzicht van wat technische, economische en functionele haalbaarheid betekent: 
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1.1.2.4 TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SYSTEEMEISEN 

Tabel 7 geeft meer uitleg omtrent  

 "algehele energieprestatie",  

 "adequaat installeren",  

 "adequaat dimensioneren",  

 "adequaat afstellen"  

 "adequaat controleren" 
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1.1.2.5 OMZETTING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE EVALUATIE EN DOCUMENTATIE 
VAN DE SYSTEEMPRESTATIE (ARTIKEL 8, LID 1, EPBD) 

 

Tabel 8 beschrijft de mogelijke “interpretatie van systeemeisen voor systemen voor gebouwautoma-
tisering en -controle”, met referenties naar normen: 
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1.1.2.6 ELEKTRONISCH TOEZICHT EN DOELTREFFENDE CONTROLEFUNCTIES IN VOOR 
BEWONING BESTEMDE GEBOUWEN (ARTIKEL 14, LID 5, EN ARTIKEL 15, LID 5, 
EPBD) 
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1.2 SCOPE 

Huidige opdracht heeft tot doel om de onderdelen van de herziene EPBD richtlijn te implementeren 
die betrekking hebben op “technische bouwsystemen”. 

Huidige studie focust zich op: 

Type werken: 
• EPB-plichtige renovaties 
• Nieuwbouw industrie 

Handhaving via EPB-software. 
• Indien E-peil van toepassing  E-peil is geldig, géén installatie-eisen  
• Indien geen E-peil  dan installatie -eisen van toepassing 
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2 VOORSTEL EISEN 

2.1 ALGEMEEN 

Als algemeen principe willen we voor alle technieken trachten te komen tot een gelijkaardige formule 
die als volgt is opgebouwd. 

𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗  𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

Met:  

 𝜂𝑠𝑦𝑠 is de algehele energieprestatie van het systeem3  

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het toestelrendement van het toestel dat opgenomen is in het systeem4  

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctiefactor die rekening houdt met het adequaat dimensioneren van het 

systeem 5 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctiefactor die rekening houdt met het adequaat installeren van het sys-

teem 6 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctiefactor die rekening houdt met het adequaat afstellen van het systeem 
7 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctiefactor die rekening houdt met het adequaat controleren van het sys-

teem8 

Per techniek kan een minimale algehele energieprestatie 𝜼𝒔𝒚𝒔 worden opgelegd. 

Bij voorkeur wordt deze minimale waarde gelinkt aan de rendementswaarde die opgelegd wordt 
vanuit Ecodesign. Het voordeel hiervan is dat de systeemeisen ook strenger worden als de Ecode-
sign-eisen voor het toestel strenger worden. 

Bv.  
𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

Met: 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale toestelrendement gebaseerd op Ecodesign: 

- voor bouwaanvragen van 01/01/2021 tot … : bepaalde waarde gebaseerd op Ecode-
sign 

- voor bouwaanvragen van … tot … : nieuwe waarde gebaseerd op nieuwe Ecodesign 
 

fictief voorbeeld: ketel 2021-2023: 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 90%; ketel 2023-2027: 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 

95%. 

Bij sommige technieken, met toestelrendementen die weinig variabel zijn of die moeilijk eenduidig 
te bepalen zijn, kan een minimale systeemfactor 𝑓𝑠𝑦𝑠 worden opgelegd in plaats van een minimale 

algehele energieprestatie 𝜂𝑠𝑦𝑠. 

𝑓𝑠𝑦𝑠 =  𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

                                                           

3 ‘sys’ is afgeleid van het Engelse woord ‘system’. 
4 ‘app’ is afgeleid van het Engelse woord ‘apparatus’ of ‘appliance’. 
5 ‘dim’ is afgeleid van het Engelse woord ‘(to) dimension’ en sluit aan bij de Engelse term in de 
EPBD richtlijn ‘appropriate dimensioning’. 
De correctiefactor voor het dimmen van verlichting, in de huidige installatie-eisen (bijlage XII van 
het Energiebesluit) ook als fdim aangeduid, wordt bij voorkeur hernoemd naar fdimming ,om geen ver-
warring te veroorzaken met de hier geïntroduceerde correctiefactor fdim voor dimensionering. 
6 ‘install’ is afgeleid van het Engelse woord ‘(to) install’ en sluit aan bij de Engelse term in de EPBD 
richtlijn ‘proper installation’. 
7 ‘adj’ is afgeleid van het Engelse woord ‘adjustment’ en sluit aan bij de Engelse term in de EPBD 
richtlijn ‘appropriate adjustment’. 
8 ‘control’ is afgeleid van het Engelse woord ‘(to) control’) en sluit aan bij de Engelse term in de 
EPBD richtlijn ‘appropriate control’. 
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2.2 KETELS (GASVORMIGE EN VLOEIBARE BRANDSTOF) 

2.2.1 EVALUATIE HUIDIGE EISEN 

Voor ketels trachten we de bestaande eisen zo veel mogelijk te behouden en waar nodig een update 
te geven. Daarnaast wensen we de eisen zo veel mogelijk te structureren volgens de toepassings-
gebieden van systeemeisen zoals gedefinieerd in Tabel 7 van de nieuwe EPBD richtlijn (zie 1.1.2.4): 

 "algehele energieprestatie",  

 "adequaat installeren",  

 "adequaat dimensioneren",  

 "adequaat afstellen", 

 "adequaat controleren". 

2.2.2 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.2.2.1 EISEN ROND ADEQUAAT DIMENSIONEREN 

Een correcte inschatting van het optimaal nuttig vermogen van het toestel is van belang voor het 
goed functioneren van het systeem. Daarom stellen we voor om volgende correctiefactor te hanteren 
op dimensioneringsniveau: 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 
 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
 

De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften bepaalt, het totaal nuttig no-
minaal vermogen dat vereist is om aan deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze 
methode werden verkregen. 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens normen serie NBN EN 
12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
Volgende parameters uit deze warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de di-
mensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W; 
- selectie van het toestel, of de combinatie van toestellen (merk, types en vermogens). 
 

Suggestie:  

In de toekomst zou dit verder kunnen verfijnd worden door ook regels aan de dimensionering op te 
leggen. Enkele voorbeelden: 
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 Om te vermijden dat te grote ketelvermogens zouden geplaatst worden, kan er bijvoorbeeld 
geëist worden dat het vermogen van de ketel, of van de groep van ketels, maximaal 120% 
van het berekende totaal warmteverlies bedraagt, eventueel vermeerderd met een extra ver-
mogen dat gewenst is voor sanitair warm water. Een uitzondering moet kunnen worden toe-
gestaan in heel kritische installaties waar bvb. 3 ketels van 50% (totaal 150%) moeten kun-
nen geplaatst worden, om bij uitval van 1 ketel nog steeds over 100% van het benodigde 
vermogen te beschikken.  

 Om te vermijden dat de ketels te veel staan te ‘pendelen’ (op en af schakelen), zou er kunnen 
geëist worden dat de ketel, of de groep van ketels, minimaal moet kunnen moduleren tot 30% 
van het berekend totaal warmteverlies.   
Een uitzondering moet kunnen worden toegestaan voor kleine installaties (bv. < 18 kW totaal 
warmteverlies), omdat er momenteel weinig ketels van het residentieel type op de markt be-
schikbaar zijn die aan deze eis kunnen voldoen (ketelvermogen in woningen is meestal >15 
kW, terwijl het warmteverlies in een standaard nieuwbouw woning vaak <6 kW is). Voor deze 
kleine installaties (in woningen bv.) zou de eis kunnen zijn dat er minimaal moet kunnen 
gemoduleerd worden tot <100% van het berekend totaal warmteverlies.  

 
Het voldoen aan dergelijke eisen zou kunnen gestimuleerd worden door aan 𝑓𝑑𝑖𝑚 bv. de waarde 1,05 
toe te kennen indien er aan de eisen wordt voldaan. 

 

2.2.2.2 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwar-
mingsinstallatie met een ketel als verwarmingsbron: 

 De plaats van het toestel: binnen of buiten het beschermd volume 

 Leidingisolatie 

We stellen voor om volgende correctiefactoren te hanteren: 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de ketel 

 

 opgesteld binnen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 opgesteld buiten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 0,95 

Bovenstaande correctiefactoren zitten ook reeds geïntegreerd in de huidige regelgeving voor instal-
latie-eisen (Bijlage XII van het Energiebesluit) en worden in herwerkte vorm overgenomen. 

2.2.2.3 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Volgende afstellingen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmingsinstal-
latie met een ketel als verwarmingsbron: 

 Het al of niet op temperatuur houden van het toestel 

 Al of geen automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur 

 De installatie van zelfregelende apparatuur (thermostatische kranen, slimme thermostati-
sche kranen, kamerthermostaat, slimme kamerthermostaat) 

 Het al of niet hydraulisch inregelen van warmteproductie-installaties groter dan 290 kW 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 ∗  𝑓ℎ𝑦𝑑 
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Met: 
 
 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 : correctiefactor voor regeling van de keteltemperatuur 

 

 Het toestel is voorzien van een regeling die het toestel permanent warm houdt (ongeacht of 
de keteltemperatuur constant blijft, of toch beperkt kan dalen tot een lager temperatuursni-
veau, maar niet helemaal tot op omgevingstemperatuur) 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 = 0,95 

 Het toestel wordt niet op temperatuur gehouden en kan (tussen twee branderbeurten) volle-
dig afkoelen 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 = 1 

 
 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 : correctiefactor voor regeling van normaal regime 

 

 Automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur aanwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 =

1 

 Automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur afwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 =

0,95 
 
Een regeling van normaal regime voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

o er is een automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur voorzien (een 
manuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende). 

 
 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 

slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Zoals in de nieuwe EPBD-richtlijn gespecifieerd wordt onder een "verwarmde zone" een zone 
van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich op één verdieping bevindt, met homogene 
thermische parameters en bijbehorende behoeften inzake temperatuurregulering (d.w.z. het 
equivalent van een "thermische zone", een gangbaar concept in het kader van energieprestatie-
berekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz.. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

De hoogte van de correctiefactor wordt gerelateerd aan de huidige EPB-regelgeving. In bijlage V 
van het Energiebesluit (§ 9.2.2.2 Afgifterendement) is er al een onderscheid gemaakt in het afgifte-
rendement voor ruimteverwarming, voor alle centrale verwarmingssystemen.   
Indien de temperatuur per ruimte gestuurd kan worden, is het afgifterendement 2% hoger, zoals 
bepaald in tabel [43]:  

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/regelgeving/energiebesluit/bijlageV
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/regelgeving/energiebesluit/bijlageV
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Voor de installatie-eisen wordt voorgesteld om ook een gelijkaardige factor toe te kennen: 0,98 in-
dien geen regeling per ruimte en 1,02 indien een slimme regeling. 

 𝑓ℎ𝑦𝑑: correctiefactor voor de hydraulische inregeling 

 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 

is een hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is geen hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 0,95  

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 290 kW 
 𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

Het hydraulisch inregelrapport moet opgemaakt worden door de persoon die de installatie inre-
gelt. In afwachting van door de minister nader gespecifieerde regels moet het inregelrapport 
minstens volgende aspecten omvatten:   

• gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
▪ ondernemingsnummer;  
▪ naam en adres van het bedrijf;  
▪ datum van de metingen;  
▪ naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen.  

• gegevens over het EPB-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van 
de metingen:  

▪ naam van de opdrachtgever;  
▪ volledig adres.  

• gegevens over de meting:  
▪ instelpunten temperatuur;   
▪ hydraulische inregeling van de kringen:  

• de debiet/druk grafiek van iedere regelklep;  
• de ingestelde waarde van al de regelkranen;  
• de resultaten van alle uitgevoerde metingen;  
• de debietswaarden (theoretische en opgemeten); 

▪ instelling pomp. 

Bovenstaande correctiefactoren zitten ook reeds geïntegreerd in de huidige regelgeving voor instal-
latie-eisen (Bijlage XII van het Energiebesluit) en worden in herwerkte vorm overgenomen. 

De correctiefactor  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓  wordt bijkomend geïntroduceerd. 

De grenswaarde voor (thermisch) vermogen, die wordt gehanteerd voor oa. hydraulische inregeling, 
wordt bijgesteld van 400 kW naar 290 kW naar analogie met artikel 14, punt 4, van de herziene 
EPBD-richtlijn. 
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Om de invoer in de EPB-software te vereenvoudigen stellen we voor om de vragen met betrekking 

tot 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 en  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚  te schrappen indien Ecodesign van toepassing is, aangezien deze in dit 

geval quasi altijd de waarden 1 hebben.  
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2.2.2.4 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Volgende controlesystemen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmings-
installatie met een ketel als verwarmingsbron: 

 Het al of niet monitoren van het energieverbruik en de energieproductie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor de monitoring 

 
Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 70 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 
 
Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 70 kW 

en kleiner dan 290 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 290 kW 
én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-

matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 
 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

Als definitie van monitoring stellen we onderstaande definitie voor, gebaseerd op de teksten van 

de huidige installatie-eisen in Bijlage XII van het Energiebesluit. De eisen waaraan de meters moe-
ten voldoen werden herwerkt in overeenkomst met de meest recente regelgeving, door te verwijzen 
naar het KB van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten9, ter vervanging van de verwijzing naar 
de Europese Richtlijn 2004/22/EC betreffende meetinstrumenten, die minder streng is. 

Monitoring van het energieverbruik gebeurt door middel van brandstofmeters of elektriciteits-

meters, en van de energieproductie door middel van calorimeters. De meters worden uitgerust 
met een voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatse als van op afstand 
afgelezen kunnen worden. De meters voldoen aan het koninklijk besluit van 15 april 2016 betref-
fende meetinstrumenten. 

Brandstofmeters (vloeibaar en gasvormig)   

Volume- of massameter met weergave van een numerieke meterstand (resolutie ≤1 m³ of 1 kg), 
uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming (d.w.z. niet ma-
nueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat.  

De volgende toestellen worden niet als meters beschouwd:   
• toestellen die het peil of de opgeslagen hoeveelheid brandstof meten;   
• urentellers voor de verstuiving van stookolie.  
 

                                                           

9 Het KB van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten is een omzetting van de Richtlijn 
2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmo-
nisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstru-
menten en de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/13 van de Commissie van 31 oktober 2014 tot 
wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2014/32/EU.  
De Richtlijn 2014/32/EU is een vervanging (en verstrenging) van de ‘oude’ ‘Measuring Instruments 
Directive’ 2004/22/EC waarnaar in de huidige Bijlage XII van het Energiebesluit wordt verwezen. 
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De digitale teller van de netbeheerder kan dienstdoen als meter, op voorwaarde dat enkel het 
toestel, of de toestellen die samen de verwarmingsinstallatie bedienen (bv. gasketels in cas-
cade), waarvan men het verbruik wenst te meten, aangesloten zijn op deze teller. 
 
Elektriciteitsmeters 

De elektriciteitsmeter meet de actieve energie weergegeven in de vorm van een numerieke index 
met een minimale resolutie van 1 kWh, meters op DIN-rails. De meter beantwoordt aan de nor-
men NBN EN 62053-11 en NBN EN 62053-21.  

De nauwkeurigheidsklasse is minimum klasse 1 voor actieve energie. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming 
(d.w.z. niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

Calorimeters   

De calorimeters zijn van het integrale type: ze zijn uitgerust met een elektronische rekeneenheid 
die de numerieke integratie uitvoert van het gemeten waterdebiet en het verschil in watertem-
peratuur tussen de vertrek- en de retourleiding. De meter moet voldoen aan de klasse 2 volgens 
de norm NBN EN-1434 Warmtemeters. 

De maximaal toelaatbare fout van de calorimeter moet voldoen aan nauwkeurigheidsklasse 2 
voor thermische energiemeters, bepaald conform de regels, vermeld in het koninklijk besluit van 
15 april 2016 betreffende meetinstrumenten. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming 
(d.w.z. niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

 

Als definitie van monitoring met automatische opvolging stellen we het volgende definitie voor, 

gebaseerd op de teksten uit de herziening van de EPBD-richtlijn:  

Monitoring met automatische opvolging voldoet aan de vereisten voor systemen voor ge-

bouwautomatisering en –controle gespecifieerd in artikel 2.3.3.1 van de herziening van de 
EPBD-richtlijn. Zo beschikken de systemen minstens over volgende functionaliteiten: 

 het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mo-
gelijk maken;  

 de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouw-
systemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzie-
ningen of technische installaties informeren over mogelijkheden om de energie-efficiëntie te 
verbeteren, en  

 communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw 
mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soor-
ten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

 

2.2.3 VOORSTEL EISEN 

We stellen volgende eisen voor: 

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is vóór 26/9/2015 op de markt gebracht): 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  84% 

Met: 
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Indien Ecodesign van toepassing is: 
 

Voor niet-condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde) bij 30% 

van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 volgens de Europese 
Verordening (EU) n°813/2013, (-) 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbran-

dingswaarde) bij 30% van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 
volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013, gebaseerd op de Ecodesign-richtlijn. 
We stellen voor om deze grens op 94%10 vast te leggen.  

 

Voor condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  [𝜂𝑎𝑝𝑝 + fNCV/GCV  ∗ 0,003(θ30%  −  θave,boiler)] ∗  𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde) bij 30% 

van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 volgens de Europese 
Verordening (EU) n°813/2013, (-) 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbran-

dingswaarde) bij 30% van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 
volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013, gebaseerd op de Ecodesign-richtlijn. 
We stellen voor om deze grens op 94%10 vast te leggen  

 fNCV/GCV   = vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de bovenste 
verbrandingswaarde van de gebruikte brandstof, ontleend aan bijlage F van bijlage V van dit 
Besluit; 

 θ30% = ketelinlaattemperatuur waarbij het 30%-deellastrendement bepaald is in °C;   als 
waarde bij ontstentenis mag worden gerekend met 30°C. 

 θave,boiler = seizoensgemiddelde ketelwatertemperatuur in °C = 6.4 + 0.63 x θreturn,design; 

 θreturn,design = ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem in °C.   
De waarde bij ontstentenis voor de ontwerpretourtemperatuur is 45°C voor oppervlaktever-
warmingssystemen (vloer-, muur- of plafondverwarming) en 70°C voor alle andere warmte-
afgiftesystemen.  
Als in één energiesector beide types systemen voorkomen, moet het systeem met de hoog-
ste ontwerpretourtemperatuur worden beschouwd. Betere waarden kunnen worden inge-
bracht overeenkomstig vooraf door de minister erkende regels, of bij gebrek daaraan op basis 
van een gelijkwaardigheidsaanvraag.  
Indien er wordt gekozen voor gedetailleerde ingave van de ontwerpretourtemperatuur dient 
deze gestaafd te worden met een dimensioneringsnota die voldoet aan de vereisten van 
bijlage 13 van het MB van 28 december 2018. 

Als het toestelrendement 𝜂𝑎𝑝𝑝 niet gekend is, is de waarde bij ontstentenis van 𝜂𝑎𝑝𝑝 = 0,73. 

Indien Ecodesign niet van toepassing is: 

Voor niet-condenserende ketels: 
 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 =  fNCV/GCV ∗ 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 is het deellastrendement (ten opzichte van de onderste verbrandingswaarde) bij 30% van 

de nominale warmteafgifte, (-).  

Voor condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  [𝜂𝑎𝑝𝑝 + fNCV/GCV  ∗ 0,003(θ30%  −  θave,boiler)] ∗  𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 =  fNCV/GCV ∗ 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉  

 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 is het deellastrendement (ten opzichte van de onderste verbrandingswaarde) bij 

30% van de nominale warmteafgifte, (-).  

                                                           

10 De huidige Ecodesign-richtlijn legt op dat voor ruimteverwarmingstoestellen met brandstofge-

stookte ketel met een nominale warmteafgifte > 70 kW en ≤ 400 kW, het nuttig rendement bij 30 % 
van de nominale warmteafgifte niet lager mag zijn dan 94 % . 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/bijlagen-coordinatieMB#bijlage13
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 fNCV/GCV   = vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de bovenste 
verbrandingswaarde van de gebruikte brandstof, ontleend aan bijlage F van bijlage V van dit 
Besluit; 

 θ30% = ketelinlaattemperatuur waarbij het 30%-deellastrendement bepaald is in °C;   Als 
waarde bij ontstentenis mag worden gerekend met 30°C. 

 θave,boiler = seizoensgemiddelde ketelwatertemperatuur in °C = 6.4 + 0.63 x θreturn,design; 

 θreturn,design = ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem in °C.   
De waarde bij ontstentenis voor de ontwerpretourtemperatuur is 45°C voor oppervlaktever-
warmingssystemen (vloer-, muur- of plafondverwarming) en 70°C voor alle andere warmte-
afgiftesystemen.  
Als in één energiesector beide types systemen voorkomen, moet het systeem met de hoog-
ste ontwerpretourtemperatuur worden beschouwd. Betere waarden kunnen worden inge-
bracht overeenkomstig vooraf door de minister erkende regels, of bij gebrek daaraan op basis 
van een gelijkwaardigheidsaanvraag. 
Indien er wordt gekozen voor gedetailleerde ingave van de ontwerpretourtemperatuur dient 
deze gestaafd te worden met een dimensioneringsnota die voldoet aan de vereisten van 
bijlage 13 van het MB van 28 december 2018. 

Als het deellastrendement 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 niet gekend is, dan mag dit worden berekend als volgt: 

Standaardketels (constante temperatuur):  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 (in %) = 80 + 3 log Pn  

Lage-temperatuursketels (met inbegrip van condenserende gasolieketels):  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 (in %) = 87,5 + 1,5 log Pn  

Gasgestookte condenserende ketels:  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 (in %) = 97 + log Pn  

Waarbij Pn het nominaal nuttig vermogen is van de ketel. 

 

Suggestie 

In de toekomst zouden er ook rendementseisen voor ketels op houtachtige vaste brandstof kunnen 
opgelegd worden, alsook eisen met betrekking tot filtering van fijn stof in de afvoerkanalen.  
Voor het rendement bij niet-condenserende ketels op houtachtige vaste brandstof mag dan (cfr. de 
E-peil berekening in de EPB-regelgeving), indien bepaald volgens de norm NBN EN 303-5, het ren-
dement bij 50% belasting of bij 100% belasting gehanteerd worden;    
Deze eisen voor ketels op houtachtige vaste brandstof zouden verder kunnen afgetoetst en uitge-
werkt worden in samenwerking met het Departement Omgeving, maar behoorde niet tot de scope 
van de huidige studie. 

      

2.2.4 PRAKTIJKTOETS 

Zie bijgevoegde excel-file met “Tabel correctiefactoren + praktijktoets”. 

 

  

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/bijlagen-coordinatieMB#bijlage13


 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  22 

2.3 ELEKTRISCHE WARMTEPOMPEN 

2.3.1 EVALUATIE HUIDIGE EISEN 

2.3.1.1 HUIDIGE INSTALLATIE-EISEN UIT EPB 

 

In bijlage V is een uitgebreide berekeningsmethodiek beschreven om tot het opwekkingsrendement 
te komen. 

 

 

Het resultaat hangt af van: 

 Eigenschappen van het toestel 
o Waar deze gedefinieerd worden in Ecodesign, worden de Ecodesign waardes gebruikt 
o De betrokken eigenschappen zijn de SCOP en de verbruiken wanneer het toestel niet 

aan staat 

 Eigenschappen van de installatie 
o Ontwerptemperatuur van de installatie 
o Brontemperatuur volgens toepassing 
o Temperatuurverschil over de condensor 
o De pomp 
o Het werkelijke luchtdebiet 

Waar Ecodesign van toepassing is, worden de waarden van Ecodesign gebruikt om een systeem-
rendement te berekenen. Voor de andere toestellen is er een alternatieve berekening. 
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2.3.1.2 ECODESIGN 

 Geldende verordeningen van Ecodesign:  
o 813/2013/EU: ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen en 

combinatieverwarmingstoestellen met een nominale warmte-afgifte t.e.m. 400 kW 
o 2016/2281/EU: luchtverwarmingsproducten van niet meer dan 1 MW 

 

 Voor warmtepompen onder 813/2013/EU geldt: (er was al een eerste minder streng eisen-
pakket vanaf 26 september 2015): 

 

 

 

 Voor warmtepompen onder 2281/2016/EU geldt: 
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2.3.1.3 VERGELIJKING EN AANBEVELINGEN 

De bestaande EPB-methode van warmtepompen is dus meer dan enkel beoordeling van het toestel, 
maar gaat ook dieper in op het gebruik van het toestel. 

Voor een toestel conform Ecodesign wordt best vertrokken vanaf het seizoensrendement volgens 
Ecodesign, aangezien in Ecodesign dit de waarde is waarop de eisen bepaald worden. Daar zitten 
ook al hulpenergieën in verwerkt. 

De installatie-karakteristieken die dan nog van tel zijn, zijn: 

 Aanvoertemperatuur systeem 

 Delta T tussen aanvoer en retour 

 Afwijkende brontemperatuur 

Aangezien de factor tussen rendement en SCOP in Ecodesign typisch in de grootte-orde ligt van 
x2,6/100 dan geldt, indien de installatiekarakteristieken overeenkomen met de karakteristieken van 
Ecodesign, voor de bestaande installatie eisen: 

 Bron/water: 127 

 Water/water: 150 

 Lucht/water: 108 

 Lucht/lucht: 112 

Onder deze voorwaarden zijn de huidige EPB installatie-eisen strenger voor de opwekking van warm 
water en minder streng voor de lucht/luchtsystemen.  

De eerste bepalingen voor de opwekking van warm water zijn van kracht vanaf 26 september 2015. 
Volgens de wet wordt uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding deze verordening beoordeeld in het licht 
van de technologische vooruitgang op het gebied van verwarmingstoestellen. In de nabije toekomst 
is dan ook terug een update van deze eisen te verwachten. 

Om verder rekening te houden met de installatiekarakteristieken kan eventueel geëist worden, dat 
na toepassing van de correctiefactor op het rendement 

 Voor aanvoertemperatuur als die hoger is dan de vertrektemperatuur uit Ecodesign 

 Voor delta T van het water als die kleiner is dan deze dan de delta T uit Ecodesign 

 Voor de brontemperatuur als die kleiner is dan deze uit Ecodesign 

er nog steeds aan de minimale eisen van Ecodesign moet voldaan worden. 

 

2.3.2 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.3.2.1 EISEN ROND ADEQUAAT DIMENSIONEREN 

Een correcte inschatting van het nuttig minimaal vermogen van het toestel is van belang voor het 
optimaal functioneren van het systeem. Daarom stellen we voor om volgende correctiefactor te han-
teren op dimensioneringsniveau: 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig, conform Bijlage XIII van het MB van 28 december 
2018 of volgens verder vernoemde specificaties   𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
 
De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
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3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften bepaalt, het totaal nuttig no-
minaal vermogen dat vereist is om aan deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze 
methode werden verkregen. 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens de normen serie NBN 
EN 12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
Volgende parameters uit deze warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de di-
mensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W. 
- selectie van het toestel, of de combinatie van toestellen (merk, types en vermogens). 

Suggestie:  

In de toekomst zou dit verder kunnen verfijnd worden door ook regels aan de dimensionering op te 
leggen. Enkele voorbeelden: 

 Om te vermijden dat te grote vermogens aan warmtepompen zouden geplaatst worden, kan 
er bijvoorbeeld geëist worden dat het vermogen van de warmtepomp(en), maximaal 120% 
van het berekende totaal warmteverlies bedraagt, eventueel vermeerderd met een extra ver-
mogen dat gewenst is voor sanitair warm water. Een uitzondering moet kunnen worden toe-
gestaan in heel kritische installaties waar bvb. 3 warmtepompen van 50% (totaal 150%) moe-
ten kunnen geplaatst worden, om bij uitval van 1 warmtepomp nog steeds over 100% van 
het benodigde vermogen te beschikken.  

 Om te vermijden dat de warmtepomp(en) te veel ‘pendelen’ (op en af schakelen), zou er 
kunnen geëist worden dat de warmtepomp(en), minimaal moet kunnen moduleren tot 30% 
van het berekend totaal warmteverlies.   
Een uitzondering moet kunnen worden toegestaan voor kleine installaties (bv. < 18 kW totaal 
warmteverlies), omdat er nog veel warmtepompen van het residentieel type op de markt be-
schikbaar zijn die aan deze eis kunnen voldoen (niet-modulerende warmtepomp). Voor deze 
kleine installaties (in woningen bv.) zou de eis kunnen zijn dat er minimaal moet kunnen 
gemoduleerd worden tot <100% van het berekend totaal warmteverlies. 

 
Het voldoen aan dergelijke eisen zou kunnen gestimuleerd worden door aan 𝑓𝑑𝑖𝑚 bv. de waarde 1,05 
toe te kennen indien er aan de eisen wordt voldaan. 

 

Voor geothermische installaties zou men eventueel ook kunnen eisen dat de dimensionering van de 
bron mee wordt opgenomen in de dimensioneringsnota, aangezien dit inherent is aan het rendement 
(en de installatiekost) van het systeem. Momenteel wordt dit echter bij nieuwbouw EPW en EPN ook 
niet gevraagd. Daarom stellen we voor om deze eis niet mee op te nemen. 

 

2.3.2.2 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwar-
mingsinstallatie met een warmtepomp als verwarmingsbron: 

 De plaats van het toestel: binnen of buiten het beschermd volume 

 Leidingisolatie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 
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 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de warmtepomp 

 

 de warmtebron van de verdamper is enkel buitenlucht  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 de warmtebron van de verdamper is niet enkel buitenlucht, en het toestel is opgesteld bin-
nen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 de warmtebron van de verdamper is niet enkel buitenlucht, en het toestel is opgesteld bui-

ten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0,95 

Vanuit de stakeholders kwam de feedback i.v.m. de correctiefactor voor de locatie van de warmte-
pomp dat de situatie waarbij de warmtepomp aan de beide voorwaarden samen voldoet voor een 

 𝑓𝑙𝑜𝑐 van 0.98 amper voorkomt. Ook in de EPB berekening voor nieuwbouw voor warmtepompen 
wordt geen rekening gehouden met de locatie van de warmtepomp.   
Daarom werd in overleg met VEA beslist om deze correctiefactor  𝑓𝑙𝑜𝑐 bij warmtepompen niet te 
weerhouden. 

2.3.2.3 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Volgende afstellingen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmingsinstal-
latie met een warmtepomp als verwarmingsbron: 

 Al of geen automatische regeling voor een variabele watertemperatuur 

 De installatie van zelfregelende apparatuur (thermostatische kranen, slimme thermostati-
sche kranen, kamerthermostaat, slimme kamerthermostaat) 

 Het al of niet hydraulisch inregelen van warmteproductie-installaties groter dan 290 kW 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 ∗  𝑓ℎ𝑦𝑑 

Met: 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 : correctiefactor voor regeling van normaal regime 

 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur aanwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur afwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 0,95 

 
Een regeling van normaal regime voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

o er is een automatische regeling voor een variabele watertemperatuur voorzien (een ma-
nuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende). 
  

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 

slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Zoals in de nieuwe EPBD-richtlijn gespecifieerd wordt onder een "verwarmde zone" een zone 
van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich op één verdieping bevindt, met homogene 
thermische parameters en bijbehorende behoeften inzake temperatuurregulering (d.w.z. het 
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equivalent van een "thermische zone", een gangbaar concept in het kader van energieprestatie-
berekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

 𝑓ℎ𝑦𝑑: correctiefactor voor de hydraulische inregeling 

 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is een hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is geen hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 0,95  

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 290 kW 

 𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

Het hydraulisch inregelrapport moet opgemaakt worden door de persoon die de installatie inre-
gelt. In afwachting van door de minister nader gespecifieerde regels moet het inregelrapport 
minstens volgende aspecten omvatten:   

• gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
▪ ondernemingsnummer;  
▪ naam en adres van het bedrijf;  
▪ datum van de metingen;  
▪ naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen.  

• gegevens over het EPB-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van 
de metingen:  

▪ naam van de opdrachtgever;  
▪ volledig adres.  

• gegevens over de meting:  
▪ instelpunten temperatuur;   
▪ hydraulische inregeling van de kringen:  

• de debiet/druk grafiek van iedere regelklep;  
• de ingestelde waarde van al de regelkranen;  
• de resultaten van alle uitgevoerde metingen;  
• de debietswaarden (theoretische en opgemeten).  

▪ instelling pomp. 
 

De grenswaarde voor (thermisch) vermogen, die wordt gehanteerd voor oa. hydraulische inregeling, 
wordt vooropgesteld op 290 kW naar analogie met artikel 14, punt 4, van de herziene EPBD-richtlijn. 

 

2.3.2.4 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Volgende controlesystemen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmings-
installatie met een warmtepomp als verwarmingsbron: 

 Het al of niet monitoren van het energieverbruik en de energieproductie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 
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 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 
Het totale thermisch vermogen van de warmtepomp is kleiner dan 70 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,0 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmtepomp is groter of gelijk aan 70 kW en kleiner dan 

290 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmtepomp is groter of gelijk aan 290 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-
matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 
 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

 

We stellen voor om de grens van elektrisch vermogen (oude regelgeving) te vervangen door een 
grens van thermisch vermogen, naar analogie met de grens voor ketels en met artikel 14, punt 4, 
van de herziene EPBD-richtlijn. Dit bevordert de eenduidigheid in de EPB-regelgeving.  
Eventueel kan de grens in de toekomst nog verlaagd worden (ook voor ketels), in navolging van de 
tendens naar kleinere vermogens. 

De definities voor monitoring en automatische opvolging kunnen overgenomen worden uit de 

eisen voor ketels (2.2.2.4). 

 

2.3.3 VOORSTEL EISEN 

We stellen volgende eisen voor: 

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

 
Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht): 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛 

Met: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is  

indien Ecodesign van toepassing is : de SCOP volgens de Ecodesign-richtlijn; 

indien Ecodesign niet van toepassing is : het opwekkingsrendement 𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡 bepaald vol-

gens de methode beschreven in bijlage V en bijlage VI van dit Besluit  

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is de minimale SCOP volgens de Ecodesign-richtlijn, weergegeven in Ta-

bel 1 
 

Soort warmtepomp   𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛  

------------------------------------------------------- 
bodem/water    3,32  
water/water    3,32  
lucht/water    3,2  
lucht/lucht  > 12 kW  3,4  
lucht/lucht  ≤ 12 kW  3,8  
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Tabel 1 - Minimaal vereiste opwekkingsrendement 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛. 

 

 𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛 is het minimale opwekkingsrendement weergegeven in Tabel 2 

Soort warmtepomp   𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛 

------------------------------------------------------- 
bodem/water    3,3  
water/water    3,9  
lucht/water    2,8  
lucht/lucht    2,9  
dx en/of dc   geen eis  
riothermie    geen eis  
waterlus    geen eis  

  
Tabel 2 - Minimaal vereiste opwekkingsrendement 𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛. 

 
 

Aandachtspunt: de eisen van Ecodesign zijn voor bodem/water en water/water warmtepompen in 

bovenstaand voorstel minder streng dan de huidige installatie-eisen. 

 

2.3.4 PRAKTIJKTOETS 

Zie bijgevoegde excel-file met “Tabel correctiefactoren + praktijktoets”. 
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2.4 IJSWATERMACHINES 

2.4.1 EVALUATIE HUIDIGE EISEN 

2.4.1.1 HUIDIGE INSTALLATIE-EISEN UIT EPB 
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2.4.1.2 ECODESIGN 

 Geldende verordening van Ecodesign:  

 2016/2281/EU: koelproducten van niet meer dan 2 MW 

 Ecodesign spreekt van luchtgekoeld en watergekoeld. We stellen voor om de eisen hier ook 

toe te beperken. Een luchtgekoelde koelmachine met condensor op afstand is toch aan het 

verdwijnen omwille van de nodige koelmiddelleidingen. Het betere rendement is vnl. te verkla-

ren doordat het verbruik van de condensor zelf niet in de berekening wordt meegenomen. 

 Ecodesign maakt onderscheid tussen space cooling en proceskoeling 

 Hier bekijken we space cooling 
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Definitie van de efficiëntie: 

 
 
Berekening 

 

 

2.4.1.3 VERGELIJKING EN BESLUIT 

Op basis van een vergelijking van enkele willekeurige koelmachines blijkt dat Ecodesign in de 
meeste gevallen strenger is dan de huidige EPB installatie-eisen.  

Isolatie-eisen:  

Indien een eis gesteld wordt, dan stellen we voor om op te leggen dat de isolatie conform voorzien 
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moet worden.  
De impact van de huidige factor (0,95 i.p.v. 1) is eerder klein. 

Regeleisen (geen gelijktijdige koeling en verwarming): 

In de meeste gevallen is dit evident. Anderzijds is het niet steeds eenduidig en mogelijk om dit te 
eisen op het totaliteit van de installatie (bv. ruimtes met eisen naar relatieve vochtigheid, systemen 
met centrale koeling en lokale naregeling). De impact van de bestaand factor (0,95 i.p.v. 1) is ook 
klein. Aangezien Ecodesign strenger is dan de huidige EPB-installatie-eisen voor de machines zelf, 
kan dit eventueel weggelaten worden.  

 

2.4.2 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.4.2.1 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een ijswater-
machine: 

 Leidingisolatie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 

 
 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 0,95 

 

2.4.2.2 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Volgende afstellingen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een ijswatermachine: 

 Het al of niet aanwezig zijn van een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen vermijdt 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔 

Met: 
 
 𝑓𝑟𝑒𝑔 : correctiefactor voor een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen vermijdt 

 

 De installatie is uitgerust met een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen in een ruimte 
vermijdt  𝑓𝑟𝑒𝑔 = 1 

 De installatie is niet uitgerust met een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen in een 
ruimte vermijdt  𝑓𝑟𝑒𝑔 = 0,95 

 

2.4.2.3 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Volgende controlemechanismen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een ijswater-
machine: 

 Het al of niet monitoren van het energieverbruik en de energieproductie 
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We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 
 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor de monitoring 

 
Het totale koelvermogen van de ijswatermachine is kleiner dan 70 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,0 
 
Het totale koelvermogen van de ijswatermachine is groter of gelijk aan 70 kW en kleiner dan 

290 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale koelvermogen van de ijswatermachine is groter of gelijk aan 290 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-

matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 
 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

 

We stellen voor om de grens van elektrisch vermogen (oude regelgeving) te vervangen door een 
grens van thermisch vermogen, naar analogie met de grens voor ketels en warmtepompen, en met 
artikel 14, punt 4, van de herziene EPBD-richtlijn. Dit bevordert de eenduidigheid in de EPB-regel-
geving.  
Eventueel kan de grens in de toekomst nog verlaagd worden, in navolging van de tendens naar 
kleinere vermogens. 

De definities voor monitoring en automatische opvolging kunnen overgenomen worden uit de 

eisen voor ketels (2.2.2.4). 

 

2.4.3 VOORSTEL EISEN 

We stellen volgende eisen voor: 

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

 
Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht): 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑠𝑦𝑠,𝑚𝑖𝑛 

Met: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝  is  

indien Ecodesign van toepassing is : 𝜂𝑠,𝑐 volgens de Ecodesign-richtlijn; 

indien Ecodesign niet van toepassing is : 𝐸𝐸𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑝𝑙    
 𝐸𝐸𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡  = energie-efficiëntieverhouding bepaald bij de 'standard rating conditions' zoals 

vastgelegd in deel 2 van de norm NBN EN 14511; 

 𝑓𝑝𝑙 = correctiefactor die rekening houdt met het gedrag van de koelmachine bij deellast: 

o Waarde bij ontstentenis: 𝑓𝑝𝑙 = 0,8;  
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o Gedetailleerde berekening:  𝑓𝑝𝑙 = 1/(2,64 − 1,19 (
𝑆𝐸𝐸𝑅

𝐸𝐸𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡
)) 

Met SEER = de seizoenprestatiecoëfficiënt voor compressiekoelmachines bepaald vol-
gens EN14825. 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝜂𝑠,𝑐 gebaseerd op de Ecodesign-richtlijn, weergegeven in Ta-

bel 1 
 

 
 
Tabel 1 – Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie  𝜂𝑠,𝑐 voor ruimtekoeling van koel-

producten, uitgedrukt in procenten. 
 

 𝜂𝑠𝑦𝑠,𝑚𝑖𝑛 is het minimale systeemrendement voor compressiekoelmachines weergegeven in 

Tabel 2 
 

Type ijswatermachine        𝜂𝑠𝑦𝑠,,𝑚𝑖𝑛 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luchtgekoelde ijswatermachine     2,0  
Watergekoelde ijswatermachine     3,1  
Watergekoelde ijswatermachine met condensor op afstand  2,5 
 
Tabel 2 - Minimaal systeemrendement voor compressiekoelmachines 𝜂𝑠𝑦𝑠,,𝑚𝑖𝑛. 

 

2.4.4 PRAKTIJKTOETS 

Zie bijgevoegde excel-file met “Tabel correctiefactoren + praktijktoets”. 
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2.5 VENTILATIE- EN WARMTETERUGWINNING 

2.5.1 EVALUATIE HUIDIGE EISEN 

2.5.1.1 HUIDIGE INSTALLATIE-EISEN UIT EPB 

 

 

 



 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  37 

2.5.1.2 EISEN ECODESIGN 

 Geldende verordening van Ecodesign: 

o EU/1253/2014: eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden 

 

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen residentiële en niet-residentiële installatis. De eerste 

eisen dateren van 2016. De huidige eisen zijn deze van 2018. 

o Residentieel 

 

o Niet-residentieel 
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2.5.1.3 VERGELIJKING 

In de huidige EPB installatie-eisen worden enkel rendementseisen opgelegd aan serieproducten. 
Ecodesign gaat op dit vlak veel verder. 

Ecodesign houdt ook rekening met de drukverliezen van de warmteterugwinning van de filter, effici-
entie van de ventilator, … 

Voor het toestel zelf kan dus gewerkt worden met Ecodesign. 

Bijkomende eisen voor een kanaalnet kunnen opgelegd worden: 

 Een minimale luchtdichtheid van kanaalwerk 

 Verplichting tot isolatie van koude en warme kanalen 

 Verplichting tot aerolische inregeling 

 

2.5.2 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.5.2.1 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een ventilatie-
systeem: 

 Luchtdichtheid van de kanalen 

 Isolatie van de kanalen 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 

Met: 
 
 𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 : correctiefactor voor de luchtdichtheid van de kanalen 

 

 De luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen wordt weergegeven in een meetrapport 
bepaald volgens de normen NBN EN 12237 (voor ronde luchtkanalen) en NBN EN 1507 
(voor rechthoekige luchtkanalen) en gemeten volgens de meetprocedure beschreven in bij-
lage C van de norm EN 14134 (2004) en behaalt minimum klasse B   𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1,02 

 In alle andere gevallen   𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1 

 
 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 : correctiefactor voor de isolatie van de kanalen 

 

 De nieuwe ventilatiekanalen worden gebruikt voor het transport van verwarmde of gekoelde 
lucht en zijn niet geïsoleerd conform hoofdstuk 12 van deze bijlage   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 0,95 

 
Onder verwarmde lucht wordt verstaan: lucht die verwarmd wordt door een verwarmingsele-
ment en die een ingestelde temperatuur heeft hoger dan 25° C. Onder gekoelde lucht wordt 
verstaan: lucht die gekoeld wordt door een koelelement en die een ingestelde temperatuur 
heeft lager dan 18° C.  

  

  In alle andere gevallen   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1 

2.5.2.2 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een ventilatie-
systeem: 

 Het al of niet aerolisch inregelen van de installatie 

 Het al of niet voorzien van een snelheidsregeling van de ventilatoren met het oog op het 
aanpassen van het luchtvolume aan de vraag 
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We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑎𝑒 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 

Met: 
 
 𝑓𝑎𝑒 : correctiefactor voor de aerolische inregeling 

 

 Er is geen aerolisch inregelrapport aanwezig   𝑓𝑎𝑒 = 1 

 Er is een aerolisch inregelrapport aanwezig   𝑓𝑎𝑒 = 1,02 
 
 
Het aerolisch inregelrapport moet minimaal volgende informatie bevatten: 
 

- Gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
 Ondernemingsnummer  
 Naam en adres van het bedrijf  
 Datum van de metingen  
 Naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen 

 
- Gegevens over het gebouw (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van de 

metingen  
 Voor het gebouw (woning, appartement, enz.):  

o Naam van de opdrachtgever  
o Volledig adres  

 Type ventilatiesysteem (B, C, D)   
 

- Gegevens over de meting :   
 Met betrekking tot het gebruikte meetinstrument:  

o Merk en model van het meetapparaat en eventueel toebehoren (meetconus, 
enz.)  
o Datum van de laatste kalibratie  

 Voor elk mechanisch ventilatieventiel:  
o Naam van de ruimte  
o Stromingszin van de gemeten luchtstroom (toevoer of afvoer)  
o Aangeven of het gaat over recirculatie vanuit een andere ruimte, in voorkomend 
geval (enkel voor systeem D)  
o Waarde van het gemeten debiet (afgerond tot op de eenheid, in m³/h) met de 
ventilator(en) in nominale positie1  

 Instelling van de ventilatoren  
 Tot nader order is er geen tolerantieberekening of foutenanalyse vereist  

  
- Optionele gegevens over de meting:  

 Voor elk mechanisch ventilatieventiel:  
o Waarde van het gemeten debiet voor andere posities van de ventilator(en) dan 
de nominale positie  

 Voor elke ruimte voorzien van één of meerdere mechanische ventilatieventielen:  
o Minimum geëist debiet volgens de eisen bepaald in bijlage IX en bijlage X van 
dit besluit  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel recirculatie)  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie (buitenlucht)  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten via recirculatie, in voorkomend geval  
o Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde lucht)  

 Voor het geheel van het gebouw (en in voorkomend geval voor elke ventilatiegroep), 
de totalen van de gemeten debieten, als volgt uitgedrukt:  

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel recirculatie)  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie (buitenlucht)  
o Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde lucht) 

 
 
Bijkomend moet het rapport minstens volgende aspecten omvatten:   

• sturingsparameters klok (bvb. dag/nacht regeling); 
• setpunten temperatuur (in geval van een klimaatregeling); 
• sturingsparameters bezetting. 
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 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 : correctiefactor voor de snelheidsregeling van de ventilatoren 

 

 De ventilatoren van de luchtgroep zijn niet voorzien van een snelheidsregeling   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 =

1 

 De ventilatoren van de luchtgroep zijn voorzien van een snelheidsregeling   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,05 

We stellen voor om de toelichting in de help-functie van de EPB-software we lichtjes te wijzigen: 

‘De ventilatoren zijn voorzien van een snelheidsregeling waarmee het ventilatiedebiet wordt ge-
regeld in functie van de ventilatiebehoefte. De snelheidsregeling kan gebeuren op basis van een 
gemeten parameter. Deze parameter kan bijvoorbeeld zijn (niet limitatief):  

 CO2-gehalte in de ruimte 
 CO2-gehalte in de extractielucht 
 Luchtvochtigheid in de ruimte 
 Luchtvochtigheid in de extractielucht 
 Aanwezigheidsdetectie 
 Druk via VAV of CAV systemen 
 …’ 

 

2.5.2.3 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Volgende controlemechanismen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een ventila-
tiesysteem: 

 Het al of niet monitoren van het energieverbruik  

Gezien het ventilatorverbruik van een ventilatiesysteem in gebouwen een substantieel aandeel heeft 
in het energieverbruik van een gebouwen, stellen we voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor de monitoring 

 

Het totale afvoerdebiet is kleiner dan 10.000 m³/h  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 
 
Het totale afvoerdebiet is groter dan of gelijk aan 10.000 m³/h én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,98 

De voorgestelde grenswaarde van 10.000 m³/h wordt overgenomen uit de regelgeving geldig in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest11. Deze grenswaarde kan eventueel naar beneden bijgesteld wor-
den (bvb. naar 1.000 m³/h).  

 

Als definitie van monitoring stellen we onderstaande definitie voor, gebaseerd op de teksten van 

de huidige installatie-eisen in Bijlage XII van het Energiebesluit. De eisen waaraan de meters moe-
ten voldoen weden herwerkt in overeenkomst met de meest recente regelgeving, door te verwijzen 
naar het KB van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten ter vervanging van de verwijzing naar 
de Europese Richtlijn 2004/22/EC betreffende meetinstrumenten, die minder streng is. 

Monitoring van het energieverbruik gebeurt door middel van elektriciteitsmeters. De meters 

worden uitgerust met een voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatse als 

                                                           

11 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de ver-

warmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen 
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van op afstand afgelezen kunnen worden. De meters voldoen aan het koninklijk besluit van 15 
april 2016 betreffende meetinstrumenten. 

Elektriciteitsmeters 

De elektriciteitsmeter meet de actieve energie weergegeven in de vorm van een numerieke index 
met een minimale resolutie van 1 kWh, meters op DIN-rails. De meter beantwoordt aan de nor-
men NBN EN 62053-11 en NBN EN 62053-21.  

De nauwkeurigheidsklasse is minimum klasse 1 voor actieve energie. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming 
(d.w.z. niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

 

Als definitie van monitoring met automatische opvolging stellen we het volgende definitie voor, 

gebaseerd op de teksten uit de herziening van de EPBD-richtlijn:  

Monitoring met automatische opvolging voldoet aan de vereisten voor systemen voor ge-

bouwautomatisering en –controle gespecifieerd in artikel 2.3.3.1 van de herziening van de 
EPBD-richtlijn. Zo beschikken de systemen minstens over volgende functionaliteiten: 

 het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mo-
gelijk maken;  

 de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouw-
systemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzie-
ningen of technische installaties informeren over mogelijkheden om de energie-efficiëntie te 
verbeteren, en  

 communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw 
mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soor-
ten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

 

2.5.3 VOORSTEL EISEN 

Aangezien alle nieuwe centrale ventilatiesystemen al moeten voldoen aan de Ecodesign-richtlijn en 
de eis van het warmteterugwinrendement gekoppeld is aan de drukval en het vermogen (vooral van 
belang bij grote, niet-serie producten), wordt er voor gekozen om het toestelrendement niet mee op 
te nemen in de nieuwe installatie-eis. 

We stellen volgende eisen voor:  

Een centraal ventilatiesysteem dat voorziet in mechanische toevoer en afvoer moet voorzien zijn 
van een warmteterugwinapparaat en aan volgende eis voldoen: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥  100% 

Met: 

 𝑓𝑠𝑦𝑠 =  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

 

2.5.4 PRAKTIJKTOETS 

Zie bijgevoegde excel-file met “Tabel correctiefactoren + praktijktoets”. 
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2.6 PV-INSTALLATIES 

2.6.1 INLEIDING PV 

VEA wenst de uitrol van performante fotovoltaïsche (PV) installaties in Vlaanderen te faciliteren en 
zeker niet te blokkeren. 

 

2.6.2 ALGEHELE ENERGIEPRESTATIE 

De Europese norm EN 15316 Method for calculation of system requirements and system efficiencies 
in buildings deel 4-6 maakt een omschrijving van de algehele energieprestatie van PV-installaties.  

De energie die een fotovoltaïsch systeem levert kan als volgt omschreven worden.  

𝐸
𝑒𝑙,𝑝𝑣,𝑜𝑢𝑡=

𝐸𝑠𝑜𝑙∗𝑃𝑝𝑘∗𝑓𝑝𝑒𝑟

𝐼𝑟𝑒𝑓
      [

𝑘𝑊ℎ
𝑗𝑎𝑎𝑟

]
 

Met:  

 𝐸𝑠𝑜𝑙 is de jaarlijkse zonne-instraling op het systeem in [(kWh/m2)/jaar] in het vlak van de 
panelen 

 𝑃𝑝𝑘 is het piekvermogen [kW] van het systeem voor een zonne-instraling van 1000W/m2 

op het oppervlak bij 25°. Dit komt overéén met het vermelde vermogen op de technische 
fiches van de PV-panelen. Zie ook bepalingsmethodiek volgens de normen NBN EN 
60904-1 en de normen IEC61215 en IEC61646 die expliciet refereren naar de reeks nor-
men IEC 60904.  

 𝑓𝑝𝑒𝑟  is het de performancefactor van de PV-installatie, ook wel PR genoemd 

 𝐼𝑟𝑒𝑓 is de referentie zonne-instraling van 1.000 W/m2 

Deze formule kan herschreven worden naar de instraling in het horizontaal vlak 𝐸𝑠𝑜𝑙 , ℎ𝑜𝑟 (typisch ca. 
1040 (kWh/m²)/jaar in Vlaanderen) door toevoeging van een correctiefactor voor de hellingsgraad 
en oriëntatie 𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 

𝐸
𝑒𝑙,𝑝𝑣,𝑜𝑢𝑡=

𝐸𝑠𝑜𝑙,ℎ𝑜𝑟∗𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗𝑃𝑝𝑘∗𝑓𝑝𝑒𝑟

𝐼𝑟𝑒𝑓

 

De performance ratio 𝑓𝑝𝑒𝑟  is een opsomming van alle mogelijke systeemverliezen in een PV-instal-

latie waarbij het rendement van de PV-panelen zelf buiten beschouwing wordt gelaten.  

Immers 
𝑃𝑝𝑘

𝐼𝑟𝑒𝑓
= 𝑓𝑃𝑉 ∗ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝. [𝑚2] 

VEA wil de markt stimuleren om energie-efficiënte PV-installaties te plaatsen. Een niet bindend 
streefdoel zou hier een performance factor van minimum van 70% voor niet-geventileerde modules 
en 80% voor geventileerde modules, kunnen zijn. Hierdoor zullen de systeem-eisen betrekking heb-
ben op een (niet-limitatieve) opsplitsing van de performance factor in deelaspecten. Deze deelas-
pecten zijn een enigszins vereenvoudigde uitsplitsing van de performance factor in belangrijke as-
pecten die een invloed hebben op de algehele energieprestatie. Aan elk van deze deelaspecten 
kunnen eisen worden gekoppeld om de energieprestatie van een PV-installatie te verbeteren. 

Europa vraagt de deelstaten om verschillende soorten vereisten op te leggen: 

 Eisen naar algehele energieprestatie 

 Eisen naar adequaat dimensioneren 

 Eisen naar adequaat installeren 

 Eisen naar adequaat afstellen 

 Eisen naar adequaat controleren 
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Een goed ontworpen PV-installatie (dimensioneren), die correct geïnstalleerd, afgesteld en op op-
gevolgd (controleren) wordt, moet leiden tot een goede performance factor en dus ook een goede 
algehele energieprestatie.  

Een goede waarde voor een performance factor bedraagt 70% of meer building integrated PV en 
80% of meer voor goed geventileerde PV-modules. 

𝑓𝑝𝑒𝑟 = 𝑓𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑓𝑎𝑓𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛  ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛  

𝐸
𝑒𝑙,𝑝𝑣,𝑜𝑢𝑡 [

𝑘𝑊ℎ
𝑦𝑒𝑎𝑟

]=
𝑃𝑝𝑘∗ 𝐸𝑠𝑜𝑙,ℎ𝑜𝑟 ∗𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗𝑓𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛∗𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗𝑓𝑎𝑓𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 

𝐼𝑟𝑒𝑓

 

Het doel van VEA is niet om exact de algehele energieprestatie te berekenen. Wel is het belangrijk 
om het gewicht van elke eis in relatie te stellen tot impact op de algehele energieprestatie.  

2.6.3 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.6.3.1 EISEN ROND ADEQUAAT DIMENSIONEREN  

De belangrijkste invloedsfactoren in een goed ontwerp zijn: 

 De juiste selectie van materialen (PV-panelen, omvormers, bevestigingsmateriaal…) 

 Een correcte ligging en oriëntatie van de PV-panelen met beperking van de verliezen: 

𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 

 Verliezen m.b.t. beschaduwing van omgevingselementen op de panelen als panelen on-

derling: 𝑓𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 

 Een correcte dimensionering van de omvormer rekening houdende met de ligging en 

oriëntatie van de PV-panelen om zo een goed seizoen rendement te bekomen: 
𝑓𝑂𝑚𝑣𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠𝑒𝑖𝑧𝑜𝑒𝑛

 

 Omgevingstemperatuur en de aanwezigheid van natuurlijke koeling door ventilatie: 

𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟 

 Een correcte dimensionering van DC en AC bekabeling, zodat de spanningsval en het 

bijhorend energieverlies in de bekabeling beperkt blijft: 𝑓𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

Verder zijn er nog tal van andere parameters van belang zoals (niet-limitatief) preventieve maatre-
gelen om lekstromen in DC-bekabeling te vermijden, omgevingstemperatuur van de omvormer (vb. 
plaatsing van omvormers in warme ruimtes), aanpast materiaal aan de omgevingsfactoren (bescher-
ming van kabels, IP-klasse van omvormers in buitenopstelling) etc… Een correcte ballastberekening 
moet ervoor zorgen dat stormweer geen schade of uitval veroorzaakt met invloed op de systeem-
prestaties.  

De juiste selectie van materialen 

Het VEA wenst geen eisen op te leggen aan de technische eigenschappen van de verschillende 
onderdelen van een PV-installatie zoals de PV-panelen, de omvormer, de corrosieweestand van 
bevestigingsmaterialen etc… De Europese Commissie is op dit moment bezig met een voorberei-
dende studie voor het invoeren van een Ecodesign standaard voor PV-installaties. Naar analogie 
van andere Ecodesign trajecten zal in deze studie het zinvol zijn van het opleggen van producteisen 
van verschillende onderdelen van PV-installaties onderzocht worden. Het sneller doorvoeren van 
nationale richtlijnen hieromtrent is niet opportuun en gebeurt beter in afstemming met de andere 
Europese lidstaten door middel van Ecodesign. 

Om die redenen worden er voorlopig geen eisen opgelegd aan het rendement van PV-panelen en 
aan het seizoen rendement van omvormers. De gebruikte formule voor het bepalen van de perfor-
mance ratio van de PV-installatie is onafhankelijk van het rendement van de PV-panelen. Hierdoor 
wordt door het gebruik van de formule geen eis aan het rendement van PV-panelen gesteld.  

Het interne rendement van een omvormer wordt bepaald door verliezen te wijten aan de afwijking 
van de spanning van het PV-veld t.o.v. de nominale spanning van de omvormer, verliezen te wijten 
aan de omzetting van DC naar AC en het eigenverbruik. Verder zijn er ook verliezen te wijten aan 
de afstemming van de omvormer op het PV-veld zoals o.a. de “mismatching” tussen de MPP-tracker 
van de omvormer en het PV-veld, aftopping te wijten aan het maximum nominaal AC-vermogen van 
de omvormer, aftopping van de maximale DC-ingangsstroom, en aftopping van het maximale DC-
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ingangsvermogen van de omvormer. Ook zijn er minimum grenzen die voor aftopping zorgen. Zo 
start de omvormer pas op bij een minimale ingangsstroom en dient de MPP spanning binnen het 
correcte interval te zijn. Dit alles nemen we samen in het seizoensrendement van een omvormer.  

Daarnaast zijn er heel wat verschillende technologieën op de markt die elk hun toepassingsgebied 
hebben.  

In afwachting van de Ecodesign richtlijn stellen we voor om geen eisen op te leggen aan het sei-

zoensrendement van de omvormers. Voor het bepalen van de algehele energieprestatie van een 
PV-systeem wordt het seizoensrendement van de omvormer voorlopig gekozen op de volgende 
waarde:  

𝑓𝑂𝑚𝑣𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠𝑒𝑖𝑧𝑜𝑒𝑛
= 0,96 

Oriëntatie en helling 

Voor de oriëntatie en helling verwijzen we naar de berekeningsmethodiek van de norm EN 15316-
4-6. Zone PV5 is het meest representatief voor het Belgisch klimaat. De gepresenteerde methodiek 
is een veréénvoudiging van de correctie die dient doorgevoerd te worden om horizontale instraling 
(𝐸𝑠𝑜𝑙 , ℎ𝑜𝑟) om te zetten naar instraling in vlak van de zonnepanelen (𝐸𝑠𝑜𝑙 , 𝑃𝑉). U merkt dat panelen 
die naar het zuiden georiënteerd over een gunstigere correctiefactor beschikken. 

 

Het doorvoeren van deze correctie is echter niet markt bevorderend omdat er ook andere moeilijker 
te berekeningen invloedfactoren spelen. De keuze voor een optimale opbrengst per paneel is heel 
vaak in conflict met de totale opbrengst die een PV-systeem kan opwekken op een dak. Panelen op 
platte daken worden bewust onder een kleinere hoek dan de optimale 30° geplaatst omdat door het 
beperken van de hellingshoek er ook minder schaduwvorming is tussen panelen onderling. Zo kun-
nen er meer panelen geplaatst worden waardoor de dekkingsgraad toeneemt. Ook worden steeds 
meer panelen tegen of in de gevels (90°) gemonteerd om toch doelstellingen te kunnen realiseren.  

Het kan niet de bedoeling zijn dat het wetgevend kader stimuleert om minder panelen te plaatsen 
dan wat een optimale dekking vereist ook als dit nadelig is voor specifieke (algehele) opbrengst van 
een systeem. Het doorvoeren van een correctie kan enkel zijn nut bewijzen als er ook een bepaalde 
stimulans is om voldoende dekkingsgraad te bereiken. Bijvoorbeeld door het opleggen van een mi-
nimum aandeel hernieuwbare energie.  

Daarom wordt deze correctiefactor enkel gehanteerd voor het (informatief) bepalen van de algehele 
energieprestatie en worden hier geen eisen aan verbonden. Het dient dus als hulpmiddel om een 
correct gewicht toe te kennen aan elk van de eisen.  

Er worden dus geen eisen gesteld aan oriëntatie en helling. Terecht vormt 𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 dan ook geen onder-
deel van de definitie van de performance factor.  

Schaduwverliezen 

We onderscheiden 2 types schaduwverliezen: 

 Beschaduwing van panelen onderling  

 Beschaduwing van panelen door omgevingselementen 

Meer dan vroeger is de trend om panelen op platte daken dichter bij elkaar te plaatsen. De reden is 
de daling van de relatieve kostprijs van de PV-modules in de totale systeemkost van een PV-instal-
latie. Door de panelen dichter te plaatsen daalt de specifieke energieopbrengst. Maar omdat door 
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het verkleinen van de tussenafstand er meer panelen op een dak kunnen geplaats worden, is dit 
vaak gunstig voor de totale energieopbrengst van een PV-installatie op een site. Ook voor wat betreft 
beschaduwing van omgevingsobjecten stelt deze trend zich enigszins.  

 

Het bepalen van schuwverliezen is moeilijk zonder dynamische simulatie. Voor particuliere installa-
ties weegt de meerkost van een dergelijke simulatie niet op tegen de verwachte meeropbrengsten 
van de algehele energieprestatie. Ook voor grote installaties is het mits doordachte aanpak niet 
steeds noodzakelijk om dynamische simulaties van de slagschaduw uit te voeren.  

Er zijn wel bepaalde vuistregels die wel eenvoudig kunnen gerespecteerd worden. Zo is de zonne-
stand op 21 december (de kortste dag van het jaar) 16° op zijn hoogste punt. Een bepaald object 
werpt dan een slagschaduw richting het noorden van 2,7 keer zijn lengte. Als deze afstand van de 
PV-installatie tot omgevingselementen kan gerespecteerd worden, kan verondersteld worden dat 
de invloed van beschaduwing te verwaarlozen is.  

Voorstel 1: Vereenvoudigde stimulans voor slagschaduw 

Er kan een vereenvoudigde stimulans voor beschaduwing opgenomen worden in het eisenpakket 
voor de beschaduwing van omgevingsobjecten.  

1. De PV-panelen liggen op een afstand van minstens 2,5 keer de hoogte van een schaduw 

werpend object dat geen onderdeel is van de PV-installatie  𝑓𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 = 1 

2. De PV-panelen liggen op een afstand van minder dan 2,5 keer de hoogte van een scha-

duw werpend object dat geen onderdeel is van de PV-installatie, maar een herpositione-

ring van de PV-installatie is niet mogelijk zonder meerkost aan de installatie of zonder re-

ductie van het vooropgestelde vermogen  𝑓𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 = 1 

3. Indien niet voldaan aan eis 1 of 2 wordt een slagschaduwverlies ingerekend van 5% 

 𝑓𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 = 0,95 

Voorstel 2: Erkende installateurs 

Een andere mogelijkheid is om de verantwoordelijke van een correct ontwerp m.b.t. slagschaduw 

door te schuiven naar de installateurs. Dit zou kunnen door te werken met erkende installateurs.  

Het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een 
geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare 
en kwaliteitsvolle installateurs, voor o.a. fotovoltaïsche systemen, genaamd RESCert (Renewable 
Energy Systems Certification).  

Navraag bij de opleidingsverantwoordelijken van RESCert toont aan dat impact van beschaduwing 

aan bod komt in het opleidingsprogramma.  

1. Indien de installatie gebouwd is door een erkend installateur   𝑓𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 = 1 

2. Indien de installatie niet gebouwd is door een erkend installateur   𝑓𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 = 0,95 

Voorstel 3: 

Er kan ook gebruikt gemaakt worden van de bestaande methodiek van de bepalingsmethode van 

het peil van het primair energieverbruik van residentiële (EPW) en niet residentiele (EPN) eenheden. 

Hier wordt een methodiek omschreven om de invloed van schaduw in rekening te brengen.  

Voorstel 2 wordt in huidig voorstel weerhouden omdat dit eenvoudig en controleerbaar is. 
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Omgevingstemperatuur 

Een andere belangrijke invloedfactor op prestaties is de omgevingstemperatuur van het paneel. De 

PV-panelen presteren beter bij lagere temperatuur. De invloed hiervan wordt voornamelijk bepaald 

door integratie van het paneel in de bevestigingsstructuur en de aan-of afwezigheid van natuurlijke 

koeling (vb. vrije opstelling, gebruik van backplates, BIPV). Voor de eenvoud onderscheiden we 3 

opstellingswijzes. De correctiefactoren zijn gebaseerd op de norm EN 15316-4-6: 2007.  

1. Geforceerde ventilatie   𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟 = 1  

2. Vrije opstelling met of zonder back-plates   𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟 = 0,93  

3. Niet-geventileerd (BIPV)   𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟 = 0,875  

Om de markt van Building integrated PV (BIPV) niet te belemmeren, wenst VEA voorlopig geen 

eisen aan de opstellingswijze en bijhorende impact op de omgevingstemperatuur op te leggen. Deze 

correctiefactoren zijn dus informatief.  

Kabelverliezen  

Zowel AC als DC-kabels hebben een bepaalde weerstand. Volgens de wet van OHM veroorzaakt 

deze weerstand een bepaalde spanningsval (∆𝑈). Hierdoor treedt er energieverlies op. Immers: 

∆𝑃[𝑊] = ∆𝑈[𝑈] ∗ 𝐼[𝐴] 

𝑓𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙=

∆𝑃[𝑊]

𝑃[𝑊]
=

∆𝑈[𝑉] ∗ 𝐼[𝐴]

𝑈[𝑉] ∗ 𝐼[𝐴]
=

∆𝑈[𝑉]

𝑈[𝑉]
 

De spanningsval kan berekend worden aan de hand van de wet van Ohm.  

∆𝑈[𝑉] = 𝑅 [Ω] ∗ 𝐼[𝐴] 

𝑅 [Ω] =  
𝜌20 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟[

𝑂ℎ𝑚. 𝑚𝑚2

𝑚
] ∗ 𝑙[𝑚2]

𝐴[𝑚𝑚2]
 

Het is een goede zaak om de verliezen in bekabeling beperkt te houden. Een aannemer zal echter 
nooit exact de totale spanningsval en het bijhorende energieverlies exact berekeningen in een in-
stallatie.  

Meestal worden enkel de verste kringen gecontroleerd en wordt hierop de sectie afgestemd. Gezien 
de kabelafstand meestal zeer beperkt is bij particuliere installaties gebruikt een residentiële aan-
nemer vaak voor alle projecten steeds dezelfde kabelsectie.  

Omdat de spanning op AC vaak lager is dan op DC, zijn de verliezen op AC van een groter belang. 
Tevens zal bij te grote spanningsval het automatisch scheidingssysteem van de omvormer of het 
netontkoppelrelais aangesproken worden, waardoor de volledige PV-installatie uitgeschakeld wordt.  

VEA heeft de voorkeur om zelf geen controle uit te oefenen op kabelberekeningen van de aannemer. 
De verantwoordelijkheid van een correct ontwerp kan doorgeschoven worden naar de installateurs 
via het certificaat RESCert. We gaan uit van een installatie met een maximale spanningsval van 1% 
op DC en 1% op AC bij een door RESCert erkende installateur. Indien niet erkend door RESCert 
gaan we uit van 2% op DC en 2% op AC.  

1. Indien de installatie gebouwd is door een erkend installateur   𝑓𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.98 

2. Indien de installatie niet gebouwd is door een erkend installateur   𝑓𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.96 

2.6.3.2 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Een plaatsing volgens de regels van de kunst is tevens van groot belang voor de algehele energie-
prestatie van een PV-installatie. Volgende factoren spelen een rol: 

 Correcte plaatsing van de ballast 

 Correcte aansluiting van de PV-panelen tot strings via de connectoren 

 Plaatsing rekening houdende met de omgevingsfactoren en uitwendige invloeden 
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 Correcte uitvoering van het de ontwerpplannen 

Door gebruik te maken van erkende installateurs kan een zekere garantie voor de bouw van een 
adequate installatie verzekerd worden. Wel is het niet zo dat een plaatsing door een niet erkende 
installateur per definitie leidt tot een slecht geplaatste installatie.  

We nemen aan dat de plaatsing door een erkende installateur een positieve invloed heeft op de 
totale energieprestatie van het systeem: 

 Geplaatst door een erkend installateur  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 = 1 

 Niet geplaatst door een erkend installateur  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 = 0,975 
 
Het certificeringsnummer van de aannemer moet ingevuld worden in de EPB-software. 

2.6.3.3 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Uiteraard is het belangrijk dat foutmeldingen en afwijkende opbrengsten correct worden opgevolgd. 
Om de performance ratio hoog te houden is een snelle interventie in geval van downtime van groot 
belang. Er zijn verschillende manieren om dit te kunnen bereiken. Dit kan door een goed onder-
houdscontract, maar in geval van een particuliere PV-installaties is dit vaak duur in verhouding tot 
energieopbrengsten van PV-installatie. Het is dus van belang dat de particuliere eigenaar minstens 
beschikt over een duidelijke dossier om snel interventies te kunnen (laten) uitvoeren. Hiervoor dient 
de eigenaar te beschikken over: 

 As-built dossier van de PV-installatie met minstens volgende documenten: 
o Handleiding van de omvormer 
o Technische fiche van de omvormer en de PV-panelen 
o Legplan met stringverdeling  
o Contactpersonen in geval van calamiteiten 
o Keuringsverslag 

Het aangaan van een preventief of omnium onderhoudscontract voor het betreffende PV-systeem 
wordt eveneens aanvaard als bewijs voor het correct afstellen van de installatie.  

In het geval van de keuze voor het aangaan van een onderhoudscontract dienen minimale bepa-
lingen nauwkeurig vastgelegd te worden in dit contract. Geen van de bepalingen zijn expliciet ver-
plicht, maar de onderhoudsfirma dient de eindklant wel goed te informeren over de kwaliteit en in-
houd van de overeenkomst. Minstens volgende bepalingen worden opgenomen in de het contract:   

 Opsomming en frequentie van preventieve onderhoudsinterventies, zoals: 
o Inspectie van de installatie  

 Controle beschaduwing 
 Vervuiling 
 Veroudering draagstructuur 
 ….  

o Onderhoudsacties op de omvormers (vb. reinigen ventilatoren…)  
o Periodieke reiniging van de modules 

 Permanente monitoring en opbrengstrapportering 

 Vermelding van tijd tot het melden van een calamiteit of afwijking 

Een as-built dossier is aanwezig  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

Een ondertekend onderhoudsovereenkomst  is aanwezig  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

Er is noch een as-built dossier, noch een ondertekend onderhoudsovereenkomst aanwezig 
 𝑓𝑎𝑑𝑗 = 0,95 

 

2.6.3.4 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Om een installatie adequaat te kunnen afstellen en op te volgen is een gepast monitoringsysteem 
nodig. Fouten die opbrengstverlies veroorzaken dienen zo snel mogelijk opgespoord te worden.  

We nemen aan dat de plaatsing van een monitoringssysteem een positieve invloed heeft van 5% 
op de totale energieprestatie van het systeem.  
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We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 Een monitoringssysteem is aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 Een monitoringssysteem is afwezig 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

Het basis monitoringssysteem dient minstens over volgende eigenschappen te beschikken: 

 Weergave van actuele en historische energieopbrengsten per omvormer 

 Alarm en verwittiging van foutmeldingen naar bevoegde personen 

2.6.3.5 SUGGESTIES AANVULLENDE EISEN 

Nog belangrijker dan de algehele energieprestatie van een PV-systeem is dat consumenten in de 
eerste plaats de keuze maken om PV te integreren in hun bouwconcept. Eisen die bevorderend zijn 
voor de energieprestatie van een systeem mogen in geen enkel geval belemmerend werken voor 
de uitrol van PV in Vlaanderen.  

Hieronder formuleren we nog enkele suggesties voor mogelijke aanvullende eisen. Deze worden in 
huidige studie niet verder uitgewerkt. 

Eis m.b.t. draagkracht van daken 

Bij nieuwbouw en grondige renovatie van daken dient minstens rekening gehouden te worden met 
de stabiliteitsvoorwaarden voor (eventueel latere) integratie van PV-systemen. 

Indien een stabiliteitsingenieur aangesteld wordt voor de bouw of renovatie van een dak dient in de 
berekening steeds de nodige draagkracht voor een PV-systeem mee opgenomen te worden.  

Eisen voor minimum aandeel hernieuwbare energie 

Tevens kan het nuttig zijn om een minimum aandeel hernieuwbare energie mee op te nemen in 
EPB-plichtige renovaties en nieuwbouw industrie.  

Opmerking: Het minimum aandeel hernieuwbare energie is vaak een suboptimaal vermogen en is 
geen goede stimulans voor een correcte inschatting van het optimaal benodigde vermogen van een 
PV-installatie.  

2.6.3.6 SAMENVATTING 

Niet aan alle aspecten van de performance factor worden op dit moment eisen aan opgelegd. Ook 
berusten de eisen m.b.t. slagschaduw, kabelverliezen en installatie op een erkenning van de instal-
lateur. Deze eisen kunnen dus gecombineerd worden.  

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗  𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 

𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 = 0,98 (erkend installateur) of = 0,89 (geen erkend installateur) 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙= 1 (monitoringsysteem) of 0,95 (geen monitoring) 

𝑓𝑎𝑑𝑗= 1 (asbuilt dossier of onderhoudsovereenkomst) of 0,95 (geen asbuilt dossier én geen onder-

houdsovereenkomst).  

Onderstaande maxtrix toont alle mogelijke uitkomsten deze waardes.  

Matrix combinaties M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

f install 0,98 0,98 0,98 0,98 0,89 0,89 0,89 0,89 

f control 1 1 0,95 0,95 1 1 0,95 0,95 
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f adj 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 

f sys 0,98 0,93 0,93 0,88 0,89 0,85 0,85 0,80 

Groen: Beste combinatie van systeemeisen 
Rood: Slechtste combinatie van systeemeisen 

De minimale waarde voor 𝑓 𝑠𝑦𝑠 volgens de opgestelde methodiek is 0,80 (rood) en de maximale 

waarde is 0,98 (groen).  

2.6.4 VOORSTEL EISEN EN BOETES 

We stellen volgende eis voor: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥  89%. 

Met: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗  ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝑓𝑚𝑜𝑛  

Het is geen evidente zaak om correcte boetes te verbinden aan hernieuwbare energietechnieken 
die niet verplicht zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld verwarmingssysteem is een PV-installatie een 
niet noodzakelijke techniek om een gebouw te laten functioneren. 

In bovenstaand voorbeeld is de misgelopen opbrengst tussen de maximale waardes en minimale 
waardes 255 kWh/kWp. Uitgaande van een hoogspanningstarief van 100Euro/MWh is voor de eind-
gebruiker ca. 25,5 Euro/kWp per jaar verschil tussen de best mogelijke waarde voor Feis (98%) en 
de slechtste waarde (67%). Dit komt overéén met een inkomstendelving van 1,4 Euro/kWp per pro-
cent.  

We verwachten dat meerprijs om een monitoringsysteem te plaatsen, te werken met een erkend 
installateur én het verkrijgen van een asbuilt dossier beperkt is tot 100 Euro/kWp of ca. 6 Euro/kWp 
per bijkomende procent. We stellen dit dan ook gelijk te stellen aan de boete.   

Matrix combinaties M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

f install 0,98 0,98 0,98 0,98 0,89 0,89 0,89 0,89 

f control 1 1 0,95 0,95 1 1 0,95 0,95 

f adj 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 

f sys 0,98 0,93 0,93 0,88 0,89 0,85 0,85 0,80 

Boete [Euro/kWp] 0 0 0 3,13 0,00 25,07 25,07 48,89 

 

Graag willen we bereiken dat er minstens monitoring is én één asbuilt dossier. M.a.w. minstens 89% 
dient gehaald te worden, vanaf dan loopt een boete van 6 Euro/kWp per procent.  

Besluit: Als er een monitoring systeem én een asbuiltdossier of onderhoudscontract aanwezig is zal 
er geen boete zijn. Wordt er gewerkt met een erkend installateur dient hij wel minstens een as-
builtdossier of monitoringsysteem te plaatsen, zoniet loopt er een beperkte boete. 

2.6.5 PRAKTIJKTOETS: REKENVOORBEELD 

We veronderstellen een particuliere PV-installatie geplaatst in Vlaanderen met volgende eigen-
schappen: 

 Vermogen 𝑃𝑝𝑘=3.500 W 

 Integratie in een zuid-oost gericht hellend dak onder een helling van 30°  

 Geplaats in Vlaanderen met een instraling 𝐸𝑠𝑜𝑙 , ℎ𝑜𝑟= 1040 (kWh/m2)/jaar 

 Geplaatst door een erkend installateur  

 Vrije opstelling zonder backplates 

 De installatie beschikt over een monitoringssysteem 
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 De PV-panelen liggen op een afstand van minstens 2,5 keer de hoogte van een schouw. 

 Tijdens oplevering werd door de opdrachtnemer een beknopt as-built afgeleverd 

 De eigenaar ging geen onderhoudscontract aan met de installateur 

𝐸
𝑒𝑙,𝑝𝑣,𝑜𝑢𝑡 [

𝑘𝑊ℎ
𝑦𝑒𝑎𝑟

]=
𝑃𝑝𝑘∗ 𝐸𝑠𝑜𝑙,ℎ𝑜𝑟 ∗𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗𝑓𝑂𝑚𝑣𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠𝑒𝑖𝑧𝑜𝑒𝑛

∗𝑓𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤∗𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟∗𝑓𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛 ∗𝑓𝑎𝑓𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 

𝐼𝑟𝑒𝑓

 

en  

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗  ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑂𝑚𝑣𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠𝑒𝑖𝑧𝑜𝑒𝑛∗𝑓𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 ∗  𝑓𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗  𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 

In onderstaande tabel staan 3 installaties berekend telkens met hetzelfde piekvermogen Ppk, de-
zelfde instraling en dezelfde hellingshoek. Er is een voorbeeld doorgerekend en tevens ook een 
berekening van de maximale en minimale uitkomst. We merken dat de performance factor (sys-
teemfactor) minstens 67% tot maximum 94% bedraagt. 

Gegevens Voorbeeld Minimum waardes Maximumwaardes 

Te verwachten productie 𝐸𝑒𝑙, 𝑝𝑣, 𝑜𝑢𝑡 [
𝑘𝑊ℎ

𝑦𝑒𝑎𝑟
] en performance factor 𝑓𝑝𝑒𝑟  

𝑃𝑝𝑘 [W] 3.500 3.500 3.500 

𝐸𝑠𝑜𝑙 , ℎ𝑜𝑟 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
] 

1.040  1.040 1.040 

𝑓𝑡𝑖𝑙𝑡 1,06 1,06 1,06 

𝑓𝑂𝑚𝑣𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠𝑒𝑖𝑧𝑜𝑒𝑛
 0,96 0,96 0,96 

𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟 0,93 0,93 0,93 

𝑓𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑢𝑤 1 0.95 1 

𝑓𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  0,98 0,96 0,98 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙  1 0,975 1 

 𝑓𝑚𝑜𝑛  1 0,95 1 

𝑓𝑎𝑑𝑗 1 0,95 1 

𝐸𝑒𝑙, 𝑝𝑣, 𝑜𝑢𝑡 [
𝑘𝑊ℎ

𝑦𝑒𝑎𝑟
] 

3.376 2.738 3.630 

𝑓𝑠𝑦𝑠 0,87 0,67 0,94 

Oranje: Waarden waar eisen aan gekoppeld worden.  
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2.7 MICRO-WINDTURBINES 

2.7.1 INLEIDING 

Er zijn verschillende definities courant voor kleine/micro windturbines en middelgrote windturbines. 
Hier hanteren we de definitie volgens omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01.  

Middelgrote windturbines zijn per definitie beperkt tot een vermogen van 300 kW. Er is geen be-

perking in hoogte.  

Als we spreken over microwindturbines hebben we het over kleine windturbines met een maximale 

ashoogte van 15 meter gemeten van de voet van de mast. Er is geen beperking van vermogen. 
Praktisch zullen we zelden turbines vinden met een vermogen groter dan 50 kW.  

2.7.2 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

Europa vraagt de deelstaten om verschillende soorten vereisten op te leggen: 

 Eisen naar algehele energieprestatie 

 Eisen naar adequaat dimensioneren 

 Eisen naar adequaat installeren 

 Eisen naar adequaat afstellen 

 Eisen naar adequaat controleren 
 
Het doel van het VEA is niet om exact de algehele energieprestatie te berekenen. Wel is het belang-
rijk om het gewicht van elke eis in relatie te stellen tot impact op de algehele energieprestatie.  

Analoog aan PV-installaties wordt volgende formule gehanteerd: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗  ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

Gezien de beperkte markt voor micro windturbines worden slechts volgende factoren weerhouden 
voor het vastleggen van systeemeisen: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗  𝑓𝑎𝑑𝑗  ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

Deze beperkte markt mag niet gefnuikt worden door overbodige eisen op te leggen qua dimensio-
nering en installatie. Verder rijkt RESCert geen erkenning uit voor windturbines.  

Echter wordt het wel relevant geacht om deze installaties te kunnen opvolgen, monitoren en bijstel-
len waar nodig. 

2.7.2.1 EISEN ROND ADEQUAAT DIMENSIONEREN 

Microwindturbines presteren vaak ondermaats en worden op dit moment (nog) niet in grote schaal 
toegepast in Vlaanderen. Dit wordt tevens onderschreven door tal van proefvelden. We adviseren 
om de eindgebruiker correct te informeren over de opbrengsten van de turbines.  

De reden voor de slechtere resultaten van microwindturbines kan al voor een groot deel verklaard 
worden door het Betz-limit. Deze formule is het theoretisch maximum dat uit om het even welke 
windturbine kan komen. In de praktijk is dus de opbrengst steeds lager dan het maximum van deze 
formule.  

𝑃𝑏𝑒𝑡𝑧 =
16

27
∗

𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3

2
 

Met: 

A=oppervlakte van de turbine die loodrecht op de windrichting staat 
𝜌= soortelijke massa van lucht [kg/m3] 
Vereenvoudigd wordt het Betz-limit: 
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𝑃𝑏𝑒𝑡𝑧 = 0.38 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 

We kunnen dus besluiten dat er 2 belangrijke elementen van belang zijn bij microwindturbines: 

 De windsnelheid op de gegeven plaats 

 De eigenschappen van de windturbine 
o De oppervlakte van de turbine loodrecht op de windrichting 
o De mate waarin de microwindturbine het Betz-limit kan benaderen 

Stel dat de wind continu met een snelheid van 4,5 m/s zou waaien bij een horizontale as windturbine 
met een diameter van 2 meter. De windsnelheid van 4,5 m/s komt overéén met 3 beaufort , een 
matige wind. De oppervlakte loodrecht op de windrichting is 3,1 m2. Dit levert een maximum ver-
mogen van 109 Watt voor de Betz-limit. Indien deze wind continu en constant zou waaien aan 4,5 
m/s is de maximale opbrengst volgens het Betz-limit 534kWh/jaar. Een gemiddeld gezin in Vlaan-
deren verbruikt ca. 3.500 kWh/jaar. 

De eigenschappen van de windturbine 

De wind zal op een gegeven plaats variëren doorheen het jaar. Omdat hogere windsnelheiden (om-
wille van de derde macht in de formule) gunstig zijn voor de opbrengsten, krijgen hogere windsnel-
heden een zwaarder gewicht in de jaarlijkse opbrengst. De opbrengst zal dus meer zijn dan als we 
rekenen met de gemiddelde opbrengst op een gegeven plaats.  

In de praktijk zullen de prestaties van elke windturbine steeds lager zijn dan dit theoretisch maxi-
mum. Een windturbine zal pas opstarten vanaf een bepaalde snelheid (cut-in speed), vervolgens zal 
het opgewekte vermogen steeds kleiner zijn dan het Betz-limiet (theoretisch maximum). Vanaf een 
zekere waarde bereiken we het nominaal vermogen van de windturbine. De windturbine kan niet 
meer vermogen leveren dan zijn nominaal vermogen, dus ook niet bij verder toenemende windsnel-
heden. Bij te hoge windsnelheden zal de windturbine in veiligheid gaan en stoppen (cut-out speed).  

De onderstaande curve is een visualisatie van een mogelijke powercurve van een windturbine en 
hoe die zich kan verhouden tot de Betz-limit. Voor elke type turbine kan een dergelijke curve opge-
steld worden. Voor elk soort turbine zal deze curve ook anders zijn. We noemen dit de powercurve 
van  een windturbine.  
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We vinden het belangrijk om de eindgebruiker correct te informeren over de opbrengst van micro-
windturbines. In eerste instantie dient hiervoor een correcte technische fiche beschikbaar te zijn met 
een opgemeten powercurve volgens de norm IEC 61400-12-1. Op de curve moeten minstens vol-
gende parameters duidelijk afleesbaar zijn: 

 Cut in speed [m/s] 

 Rated power [kW] and rated speed [m/s] 

 Cut-out speed [m/s] 

Normen 

 IEC 61400-12-1: Power performance 
 
Volgende factoren worden gedefinieerd: 

Technische fiche met powercurve  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

Technische fiche zonder powercurve  𝑓𝑎𝑠−𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡 = 0,89 

 

2.7.2.2 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Uiteraard is het belangrijk dat foutmeldingen en afwijkende opbrengsten correct worden opgevolgd. 
Om de algehele energieprestatie hoog te houden is een snelle interventie in geval van downtime 
van groot belang. Er zijn verschillende manieren om dit te kunnen bereiken. Dit kan door een goed 
onderhoudscontract, maar in geval van een micro windturbine is dit vaak duur in verhouding tot 
energieopbrengsten van de turbine. Het is dus van belang dat de eigenaar minstens beschikt over 
een duidelijk dossier om snel interventies te kunnen (laten) uitvoeren.  

De eigenaar dient te beschikken over: 

 As-built dossier van de micro windturbine met minstens volgende documenten 
o Handleiding van de micro wind turbine 
o Technische fiche van micro windturbine 
o Contactpersonen in geval van calamiteiten 
o Keuringsverslag 

Het aangaan van een preventief of omnium onderhoudscontract voor de betreffende turbine wordt 
eveneens aanvaard als bewijs voor het correct afstellen van de installatie. 

In het geval van de keuze voor het aangaan van een onderhoudscontract dienen minimale bepa-
lingen nauwkeurig vastgelegd te worden in dit contract. Geen van de bepalingen zijn expliciet ver-
plicht, maar de onderhoudsfirma dient de eindklant wel goed te informeren over de kwaliteit en in-
houd van de overeenkomst. Minstens volgende bepalingen worden opgenomen in de het contract:   

 Opsomming en frequentie van preventieve onderhoudsinterventies, zoals: 
o Inspectie van de installatie  
o Noodzakelijke preventieve onderhoudsacties op de turbine (vb. smeren van bewe-

gende onderdelen, reinigen ventilatoren, afstelling…)  

 Permanente monitoring en opbrengstrapportering 

 Vermelding van tijd tot het melden van een calamiteit of afwijking 

Een as-built dossier is aanwezig  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

Een ondertekend onderhoudsoveréénkomst  is aanwezig  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

Er is noch een as-built dossier, noch een ondertekend onderhoudsovereenkomst aanwezig 
 𝑓𝑎𝑑𝑗 = 0,95 

 

2.7.2.3 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Om een installatie adequaat te kunnen afstellen en op te volgen is een gepast monitoringsysteem 
nodig. Fouten die opbrengstverlies veroorzaken dienen zo snel mogelijk opgespoord te worden.  
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 Een monitoringssysteem is aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 Een kWh-teller is aanwezig 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 Een monitoringssysteem/kWh-teller is afwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 

Een kWh-teller is conform aan bijlage MI-003 van het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende 
meetinstrumenten. Op de kWh-teller kan de energieproductie van de windturbine afgelezen worden. 

Het basis monitoringssysteem dient minstens over volgende eigenschappen te beschikken: 

 Weergave van actuele en historische energieopbrengsten van de micro windturbine 

 Alarm en verwittiging van foutmeldingen naar bevoegde personen 
 

Suggestie:  

De eisen zouden uitbreidbaar kunnen zijn naar middelgrote windturbines. Bij middelgrote windturbi-
nes kunnen we gelijkaardige eisen opleggen maar de eisen lichtjes strenger maken omdat voor een 
middelgrote turbine een monitoringssysteem evident is: 

 Een monitoringssysteem is aanwezig  𝑓𝑐𝑜𝑛 = 1 

 Een kWh-teller is aanwezig 𝑓𝑐𝑜𝑛 = 0,95 

 Een monitoringssysteem/kWh-teller is afwezig  𝑓𝑐𝑜𝑛 = 0,90 
 

2.7.2.4 SAMENVATTING 

𝑓𝑎𝑑𝑗= 1 (asbuiltdossier of onderhoudsoveréénkomst) of 0,95 (geen asbuilt of onderhoudsovereen-

komst).  

𝑓𝑐𝑜𝑛= 1,05 – 1 – 0,95 afhankelijk van aanwezig monitoringssysteem/kWh-teller 

Onderstaande matrix toont alle mogelijke uitkomsten deze waardes.  

Matrix combinaties M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

f dim 1 1 1 1 1 1 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

f adj 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 

f con 1,05 1,05 1 1 0,95 0,95 1,05 1,05 1 1 0,95 0,95 

f sys 1,05 1,00 1,00 0,95 0,95 0,90 0,93 0,89 0,89 0,85 0,85 0,80 

Groen: Beste combinatie van systeemeisen 
Rood: Slechtste combinatie van systeemeisen 

De minimale waarde voor 𝑓 𝑠𝑦𝑠 volgens de opgestelde methodiek is 0,80 (rood) en de maximale 

waarde is 1,05 (groen).  
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2.7.3 VOORSTEL BOETES 

Het is geen evidente zaak om correcte boetes te verbinden aan hernieuwbare energietechnieken 
die niet verplicht zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld verwarmingssysteem is een micro windturbine 
een niet noodzakelijke techniek om een gebouw te laten functioneren. Het is dus belangrijk om bij 
de hoogte van de boetes hiermee rekening te houden. 

Matrix combinaties M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

f dim 1 1 1 1 1 1 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

f adj 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 0,95 

f con 1,05 1,05 1 1 0,95 0,95 1,05 1,05 1 1 0,95 0,95 

f sys 1,05 1,00 1,00 0,95 0,95 0,90 0,93 0,89 0,89 0,85 0,85 0,80 

Boete [Euro/kW] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 6,00 32,70 32,70 58,07 

 

Graag willen we bereiken dat er minstens een technische fiche is met power curve (tenzij extra 
inspanning wordt geleverd door een monitoringssysteem te voorzien en een volledig as-built of on-
derhoudscontract). De factor verslechtert indien er geen kWh-teller of as-built/onderhoudscontract 
voorzien wordt, de boete verhoogt hiermee dus ook.  

M.a.w. minstens 90% dient gehaald te worden, vanaf dan loopt een boete van 6 Euro/kW per pro-
cent.  

Besluit: Als er een monitoring systeem én een asbuiltdossier of onderhoudscontract aanwezig is zal 
er geen boete zijn. Voorziet de installateur een technische fiche met power curve dan is er sowieso 
geen boete te betalen. 

Suggestie:  

De eisen zouden uitbreidbaar kunnen zijn naar middelgrote windturbines. Bij middelgrote windturbi-
nes kunnen we gelijkaardige eisen opleggen maar de eisen voor monitoring bijstellen zoals bespro-
ken onder hoofdstuk 1.5. 
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2.8 WKK-INSTALLATIES 

2.8.1 INLEIDING 

In de Ecodesign richtlijn zijn voor ruimteverwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling 
(WKK) naar analogie met ketels eisen opgelegd aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie. 
Vanaf 26 september 2017 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarmings-
toestellen op basis van WKK niet lager zijn dan 100%.  

De Ecodesign-richtlijn is niet van toepassing op: 

 WKK’s met een maximaal elektrisch vermogen van 50 kW of hoger 

 verwarmingstoestellen die specifiek zijn ontworpen om te werken op gasvormige of vloeibare 
brandstoffen die hoofdzakelijk op basis van biomassa zijn geproduceerd 

 toestellen die voor sept 2015 op de markt zijn gebracht 

We stellen voor om enkel systeemeisen op te leggen aan WKK’s die binnen de scope van Ecodesign 
vallen. Als de Ecodesign richtlijn in de toekomst uitgebreid wordt, kan de wetgeving m.b.t. systeem-
eisen hierop volgen.  

Daarnaast trachten we zoveel mogelijk de systeem-eisen analoog op te bouwen aan ketels (gasvor-
mige en vloeibare brandstof).  

De systeemeisen worden als volgt ingedeeld: 

 "algehele energieprestatie",  

 "adequaat installeren",  

 "adequaat dimensioneren",  

 "adequaat afstellen", 

 "adequaat controleren". 

2.8.2 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.8.2.1 EISEN ROND ADEQUAAT DIMENSIONEREN  

Een correcte inschatting van het optimaal nuttig vermogen van het toestel is van belang voor het 
goed functioneren van het systeem. Daarom stellen we voor om volgende correctiefactor te hanteren 
op dimensioneringsniveau: 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 
 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
 

 
De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoefte, het aantal draaiuren van de 
WKK bepaald en het totaal nuttig nominaal elektrisch en thermisch vermogen dat vereist is om 
aan deze behoeften te voldoen. De resultaten deze methode worden toegelicht en verantwoord.  
 
De berekeningsmethode bevat in geval van nieuwbouw minstens een warmtebehoeftebereke-
ning van het gebouw volgens de normen serie NBN EN 12831. Volgende parameters uit deze 
warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de dimensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
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- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W; 
- selectie van het toestel, of de combinatie van toestellen (merk, types en vermogens). 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens de normen serie NBN 
EN 12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
 
De berekening omvat een nauwkeurige bepaling de vermogens van de WKK op basis van de 
berekening van de warmtebehoefte. De te verwachte draaiuren worden berekend.   

Suggestie:  

In de toekomst zou dit verder kunnen verfijnd worden door ook regels op te leggen aan de bereke-
ning van de energieopbrengsten (warmte, elektriciteit, certificaten) al dan niet in combinatie met 
sensitiviteitsberekeningen.  
Verder kan ook de berekening van de grootte van een buffervat meegenomen worden in de bere-
kening. 

2.8.2.2 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwar-
mingsinstallatie met een WKK als verwarmingsbron: 

 De plaats van het toestel: binnen of buiten het beschermd volume 

 Leidingisolatie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de WKK 

 

 opgesteld binnen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 opgesteld buiten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 0,95 

2.8.2.3 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

In tegenstelling tot bij ketels worden geen eisen opgelegd aan: 

 Het al of niet op temperatuur houden van het toestel 

 De aanwezigheid van automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur 

In geval van een correcte dimensionering van de WKK, zal hij immers maximaal op vollast draaien. 
Tevens nemen we geen eisen op voor de hydraulische inregeling, gezien die bij ketels enkel van 
toepassing zijn vanaf 290kW en de scope van Ecodesign voor WKK is slechts beperkt tot 50 kW.  

Volgende afstellingen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmingsinstal-
latie met een WKK als verwarmingsbron: 

 De installatie van zelfregelende apparatuur (thermostatische kranen, slimme thermostati-
sche kranen, kamerthermostaat, slimme kamerthermostaat) 
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We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 

Met: 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-

thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 
slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Zoals in de nieuwe EPBD-richtlijn gespecifieerd wordt onder een "verwarmde zone" een zone 
van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich op één verdieping bevindt, met homogene 
thermische parameters en bijbehorende behoeften inzake temperatuurregulering (d.w.z. het 
equivalent van een "thermische zone", een gangbaar concept in het kader van energieprestatie-
berekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz.. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

 

2.8.2.4 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Volgende controlesystemen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmings-
installatie met een ketel als verwarmingsbron: 

 Het al of niet monitoren van het energieverbruik en de energieproductie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 
We maken in deze eis abstractie van het nominaal vermogen van de warmteproductie-installatie:  

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 
 

Als definitie van monitoring stellen we het volgende voor. 

Monitoring van het energieverbruik gebeurt door middel van brandstofmeters of elektriciteitsmeters, 
en van de energieproductie door middel van calorimeters. De meters worden uitgerust met een 
voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatse als van op afstand afgelezen 
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kunnen worden. De meters voldoen aan het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetin-
strumenten. 

Brandstofmeters (vloeibaar en gasvormig)   

Volume- of massameter met weergave van een numerieke meterstand (resolutie ≤1 m³ of 1 kg), 
uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming (d.w.z. niet manueel 
– visuele weergave) van de meterstand toelaat.  

De volgende toestellen worden niet als meters beschouwd:   

 toestellen die het peil of de opgeslagen hoeveelheid brandstof meten;   

 urentellers voor de verstuiving van stookolie.  

De digitale teller van de netbeheerder kan dienstdoen als meter, op voorwaarde dat enkel het toe-
stel, of de toestellen die samen de verwarmingsinstallatie bedienen (bv. gasketels in cascade), waar-
van men het verbruik wenst te meten, aangesloten zijn op de teller. 

Elektriciteitsmeters 

De elektriciteitsmeter meet de actieve energie weergegeven in de vorm van een numerieke index 
met een minimale resolutie van 1 kWh, meters op DIN-rails. De meter beantwoordt aan de normen 
NBN EN 62053-11 en NBN EN 62053-21.  

De nauwkeurigheidsklasse is minimum klasse 1 voor actieve energie. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming (d.w.z. 
niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

Calorimeters   

De calorimeters zijn van het integrale type: ze zijn uitgerust met een elektronische rekeneenheid die 
de numerieke integratie uitvoert van het gemeten waterdebiet en het verschil in watertemperatuur 
tussen de vertrek- en de retourleiding. De meter moet voldoen aan de klasse 2 volgens de norm 
NBN EN-1434 Warmtemeters. 

De maximaal toelaatbare fout van de calorimeter moet voldoen aan nauwkeurigheidsklasse 2 voor 
thermische energiemeters, bepaald conform de regels, vermeld in het koninklijk besluit van 15 april 
2016 betreffende meetinstrumenten. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming (d.w.z. 
niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

 

Als definitie van monitoring met automatische opvolging stellen we het volgende voor. 

Monitoring met automatische opvolging voldoet aan de vereisten voor systemen voor gebouwauto-
matisering en –controle gespecifieerd in artikel 2.3.3.1 van de herziening van de EPBD-richtlijn. Zo 
beschikken de systemen minstens over volgende capaciteiten: 

• het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan 
mogelijk maken;  

• de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouw-
systemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voor-
zieningen of technische installaties informeren over mogelijkheden om de energie-efficiën-
tie te verbeteren, en  

• communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het ge-
bouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschil-
lende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

 

Suggestie: Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de regels van ketels. Mogelijks kan dit ook af-

gestemd worden op de regels voor certificering van WKK-installaties.  
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2.8.3 VOORSTEL EISEN 

We stellen volgende eisen voor: 

Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is vóór 26/9/2015 op de markt gebracht of 

op basis van biomassa), stellen we voor om geen eisen op te nemen.  
Opmerking: in geval van een back-up ketel wordt dit dan wel de preferentie opwekker waaraan wel 
eisen aan gesteld zijn.  

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen condenserende en niet-condenserende WKK’s.  

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het seizoensrendement volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale seizoensrendement volgens de Europese Verordening (EU) 

n°813/2013, gebaseerd op de Ecodesign-richtlijn, wat op 100% wordt vastgelegd 
 

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 (dimensioneringsnota aanwezig) of = 0,95 (geen dimensioneringsnota aanwezig) 

𝑓𝑙𝑜𝑐= 1 (opgesteld binnen beschermd volume) of 0,98 (buiten beschermd volume) 

𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 (leidingisolatie conform hfst 12 Bijlage XII) of = 0,95 (leiding isolatie niet conform) 
 
 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓= 1 (regeling van alle verwarmingslichamen of oppervlakte verwarming zonder regeling van 

alle verwarmingslichamen) of 1,1 (slimme regeling lokaal, zone) of 0,9 (alle andere).  

 𝑓𝑚𝑜𝑛 =1,05 (monitoring aanwezig) of  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 (geen monitoring aanwezig).  

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 

2.8.4 PRAKTIJKTOETS 

Zie bijgevoegde excel-file met “Tabel correctiefactoren + praktijktoets”. 
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2.9 WARMTENET 

Warmtenetten vormen geen voorwerp van de huidige EPB installatie-eisen in Bijlage XII van het 
Energiebesluit. Er wordt door VEA gevraagd om ook eisen voor warmtenetten voor te stellen. Deze 
techniek wordt echter niet behandeld in de herziene EPBD-richtlijn. 

Hieronder wordt een voorstel uitgewerkt, waarbij de eisen zo veel mogelijk afgestemd worden op, of 
overgenomen worden uit de eisen voor warmte-opwekkers (ketels, warmtepompen, …). 

Warmtenetten zijn een techniek in opmars. VEA wenst de uitrol van warmtenetten in Vlaanderen te 
faciliteren en zeker niet te blokkeren. Maar het lijkt logisch dat deze techniek ook geïntegreerd wordt 
in een energie-efficiënt en performant verwarmingssysteem, vandaar dat het nuttig lijkt om onder-
staande eisen mee te nemen, ook voor warmtenetten.  

2.9.1 VOORSTEL CORRECTIEFACTOREN 

2.9.1.1 EISEN ROND ADEQUAAT DIMENSIONEREN 

Een correcte inschatting van het nuttig minimaal vermogen van de warmtewisselaar is van belang 
voor het optimaal functioneren van het systeem. Daarom stellen we voor om volgende correctiefac-
tor te hanteren op dimensioneringsniveau: 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
 
De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften bepaalt, het totaal nuttig no-
minaal vermogen dat vereist is om aan deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze 
methode werden verkregen. 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens de normen serie NBN 
EN 12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
Volgende parameters uit deze warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de di-
mensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W. 
- selectie van de warmtewisselaar (merk, type en vermogen). 
 

2.9.1.2 EISEN ROND ADEQUAAT INSTALLEREN 

Volgende installatiekenmerken spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwar-
mingsinstallatie aangesloten op een warmtenet: 

 De plaats van de warmtewisselaar: binnen of buiten het beschermd volume 

 Leidingisolatie 
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 Isolatie van de warmtewisselaar 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ  

Met: 
 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de warmtewisselaar 

 

 opgesteld binnen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 opgesteld buiten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 0,95 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ : correctiefactor voor de isolatie van de warmtewisselaar 

 

 De isolatie voldoet aan de minimale isolatie-eisen van warmtewisselaars en buffervaten 
conform bijlage 18 van het MB van 28 december 2018   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ = 1,03 

 De isolatie voldoet niet aan de minimale isolatie-eisen van warmtewisselaars en bufferva-
ten conform bijlage 18 van het MB van 28 december 2018   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ = 1 

De plaatsing van de isolatie dient te gebeuren conform NBN D 30-041 (Thermische isolatie). 

De waarde van 1.03 voor de correctie factor 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ  voor de isolatie van de warmtewisselaar, is 

afgeleid van een geschatte verbetering van het rendement van de warmtewisselaar van 97% naar 
(zo goed als) 100%. 

 

2.9.1.3 EISEN ROND ADEQUAAT AFSTELLEN 

Volgende afstellingen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmingsinstal-
latie aangesloten op een warmtenet: 

 Al of geen automatische regeling voor een variabele watertemperatuur 

 De installatie van zelfregelende apparatuur (thermostatische kranen, slimme thermostati-
sche kranen, kamerthermostaat, slimme kamerthermostaat) 

 Het al of niet hydraulisch inregelen van warmteproductie-installaties groter dan 290 kW 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 ∗  𝑓ℎ𝑦𝑑 

Met: 
 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 : correctiefactor voor regeling van normaal regime 

 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur aanwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur afwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 0,95 

 
Een regeling van normaal regime voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

o er is een automatische regeling voor een variabele watertemperatuur voorzien (een ma-
nuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende). 
  

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 
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 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 
slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Zoals in de nieuwe EPBD-richtlijn gespecifieerd wordt onder een "verwarmde zone" een zone 
van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich op één verdieping bevindt, met homogene 
thermische parameters en bijbehorende behoeften inzake temperatuurregulering (d.w.z. het 
equivalent van een "thermische zone", een gangbaar concept in het kader van energieprestatie-
berekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

 𝑓ℎ𝑦𝑑: correctiefactor voor de hydraulische inregeling 

 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is een hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is geen hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 0,95  

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 290 kW 

 𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

Het hydraulisch inregelrapport moet opgemaakt worden door de persoon die de installatie inre-
gelt. In afwachting van door de minister nader gespecifieerde regels moet het inregelrapport 
minstens volgende aspecten omvatten:   

• gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
▪ ondernemingsnummer;  
▪ naam en adres van het bedrijf;  
▪ datum van de metingen;  
▪ naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen.  

• gegevens over het EPB-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van 
de metingen:  

▪ naam van de opdrachtgever;  
▪ volledig adres.  

• gegevens over de meting:  
▪ instelpunten temperatuur;   
▪ hydraulische inregeling van de kringen:  

• de debiet/druk grafiek van iedere regelklep;  
• de ingestelde waarde van al de regelkranen;  
• de resultaten van alle uitgevoerde metingen;  
• de debietswaarden (theoretische en opgemeten).  

▪ instelling pomp. 
 

De grenswaarde voor (thermisch) vermogen, die wordt gehanteerd voor oa. hydraulische inregeling, 
wordt vooropgesteld naar 290 kW naar analogie met artikel 14, punt 4, van de herziene EPBD-
richtlijn. 
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2.9.1.4 EISEN ROND ADEQUAAT CONTROLEREN 

Volgende controlesystemen spelen een rol voor de algehele energieprestatie van een verwarmings-
installatie met een warmtepomp als verwarmingsbron: 

 Het al of niet monitoren van het energieverbruik en de energieproductie 

We stellen voor om volgende correctiefactor te hanteren: 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 
 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor de monitoring 

 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 70 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,0 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 70 kW 

en kleiner dan 290 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 290 kW 
én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-
matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 

 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

 

De definities voor monitoring en automatische opvolging kunnen overgenomen worden uit de 

eisen voor ketels (2.2.2.4). 

 

2.9.2 VOORSTEL EISEN 

Aangezien de isolatie van de warmtewisselaar de grootste invloedfactor op het rendement van de 
warmtewisselaar is, en deze reeds is opgenomen in  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 , stellen we voor om een eis op te leggen 

voor een algehele systeemfactor  𝑓𝑠𝑦𝑠, welke het product is van de voorgestelde correctiefactoren: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥  90% 

Met: 

 𝑓𝑠𝑦𝑠 =   𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

 

2.9.3 PRAKTIJKTOETS 

Zie bijgevoegde excel-file met “Tabel correctiefactoren + praktijktoets”. 
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3 HANDHAVING 

3.1 VOORSTEL HANDHAVING 

We stellen voor om, net als voor de huidige installatie-eisen, de handhaving op te volgen via de 
EPB-aangifte. 

De vraagstelling / invulvelden in de EPB-software zullen wel moeten uitgebreid worden in functie 
van de weerhouden eisen en correctiefactoren. 

 

 

3.2 VOORSTEL BOETESYSTEEM 

We stellen voor om de methodiek van boetes gelijkaardig uit te werken als het huidige boetesys-
teem.  

De grootte van de huidige boetes voor de installatie-eisen staan vanaf 6° van artikel 13.4.6 van het 
Energiedecreet: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=in-
houd&AID=1111594  

De formules om de boetes te bepalen staan vanaf punt 1.7 in bijlage deel 1 van het Energiedecreet: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=in-
houd&AID=1111635  

 

De hoogte van de boetes moet afgestemd worden op de uiteindelijk weerhouden minimale eisen en 
correctiefactoren. 

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud&AID=1111594
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud&AID=1111594
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud&AID=1111635
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud&AID=1111635


 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  66 

4 APPENDIX: VOORSTEL WETTEKST 

4.1 EISEN 

4.1.1 RUIMTEVERWARMING: CENTRALE VERWARMING  

4.1.1.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Aanvullingen op huidige wettekst: 

Normen serie NBN EN 12831 

4.1.1.2 DEFINITIES 

Geen aanvullingen op huidige wettekst. 

4.1.1.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 

Geen aanvullingen op huidige wettekst. 

4.1.1.4 KETEL – GASVORMIGE EN VLOEIBARE BRANDSTOF 

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

Voor niet-condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is de algehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde) bij 30% 

van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 volgens de Europese 
Verordening (EU) n°813/2013, (-) 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbran-

dingswaarde) bij 30% van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 
volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013, wat op 94% wordt vastgelegd 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 
 

Voor condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  [𝜂𝑎𝑝𝑝 + fNCV/GCV  ∗ 0,003(θ30%  −  θave,boiler)] ∗  𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  is de al-

gehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde) bij 30% 

van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 volgens de Europese 
Verordening (EU) n°813/2013, (-) 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale deellastrendement (ten opzichte van de bovenste verbran-

dingswaarde) bij 30% van de nominale warmteafgifte, bepaald als het nuttig rendement η1 
volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013, wat op 94% wordt vastgelegd 

 fNCV/GCV   = vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de bovenste 
verbrandingswaarde van de gebruikte brandstof, ontleend aan bijlage F van bijlage V van dit 
Besluit; 

 θ30% = ketelinlaattemperatuur waarbij het 30%-deellastrendement bepaald is in °C;   als 
waarde bij ontstentenis mag worden gerekend met 30°C. 

 θave,boiler = seizoensgemiddelde ketelwatertemperatuur in °C = 6.4 + 0.63 x θreturn,design; 

 θreturn,design = ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem in °C.   
De waarde bij ontstentenis voor de ontwerpretourtemperatuur is 45°C voor oppervlaktever-
warmingssystemen (vloer-, muur- of plafondverwarming) en 70°C voor alle andere warmte-
afgiftesystemen.  
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Als in één energiesector beide types systemen voorkomen, moet het systeem met de hoog-
ste ontwerpretourtemperatuur worden beschouwd. Betere waarden kunnen worden inge-
bracht overeenkomstig vooraf door de minister erkende regels, of bij gebrek daaraan op basis 
van een gelijkwaardigheidsaanvraag. 
Indien er wordt gekozen voor gedetailleerde ingave van de ontwerpretourtemperatuur dient 
deze gestaafd te worden met een dimensioneringsnota die voldoet aan de vereisten van 
bijlage 13 van het MB van 28 december 2018. 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

Als het toestelrendement 𝜂𝑎𝑝𝑝 niet gekend is, is de waarde bij ontstentenis van 𝜂𝑎𝑝𝑝 = 0,73. 

 

Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is vóór 26/9/2015 op de markt gebracht): 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  84% 

Met: 

Voor niet-condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is de algehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 =  fNCV/GCV ∗ 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉  

 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 is het deellastrendement (ten opzichte van de onderste verbrandingswaarde) bij 

30% van de nominale warmteafgifte, (-).  

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

Voor condenserende ketels: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  [𝜂𝑎𝑝𝑝 + fNCV/GCV  ∗ 0,003(θ30%  −  θave,boiler)] ∗  𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  is de al-

gehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 =  fNCV/GCV ∗ 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉  

 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 is het deellastrendement (ten opzichte van de onderste verbrandingswaarde) bij 

30% van de nominale warmteafgifte, (-).  

 fNCV/GCV   = vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de bovenste 
verbrandingswaarde van de gebruikte brandstof, ontleend aan bijlage F van bijlage V van dit 
Besluit; 

 θ30% = ketelinlaattemperatuur waarbij het 30%-deellastrendement bepaald is in °C;   Als 
waarde bij ontstentenis mag worden gerekend met 30°C. 

 θave,boiler = seizoensgemiddelde ketelwatertemperatuur in °C = 6.4 + 0.63 x θreturn,design; 

 θreturn,design = ontwerpretourtemperatuur van het warmteafgiftesysteem in °C.   
De waarde bij ontstentenis voor de ontwerpretourtemperatuur is 45°C voor oppervlaktever-
warmingssystemen (vloer-, muur- of plafondverwarming) en 70°C voor alle andere warmte-
afgiftesystemen.  
Als in één energiesector beide types systemen voorkomen, moet het systeem met de hoog-
ste ontwerpretourtemperatuur worden beschouwd. Betere waarden kunnen worden inge-
bracht overeenkomstig vooraf door de minister erkende regels, of bij gebrek daaraan op basis 
van een gelijkwaardigheidsaanvraag. 
Indien er wordt gekozen voor gedetailleerde ingave van de ontwerpretourtemperatuur dient 
deze gestaafd te worden met een dimensioneringsnota die voldoet aan de vereisten van 
bijlage 13 van het MB van 28 december 2018. 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

Als het deellastrendement 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 niet gekend is, dan mag dit worden berekend als volgt: 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/bijlagen-coordinatieMB#bijlage13
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/bijlagen-coordinatieMB#bijlage13


 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  68 

Standaardketels (constante temperatuur):  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 (in %) = 80 + 3 log Pn  

Lage-temperatuursketels (met inbegrip van condenserende gasolieketels):  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 (in %) = 87,5 + 1,5 log Pn  

Gasgestookte condenserende ketels:  

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡,𝑁𝐶𝑉 (in %) = 97 + log Pn  

Waarbij Pn het nominaal nuttig vermogen is van de ketel. 

 

Correctiefactoren 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 
 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
 

De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften bepaalt, het totaal nuttig no-
minaal vermogen dat vereist is om aan deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze 
methode werden verkregen. 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens normen serie NBN EN 
12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
Volgende parameters uit deze warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de di-
mensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W; 
- selectie van het toestel, of de combinatie van toestellen (merk, types en vermogens). 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de ketel 

 

 opgesteld binnen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 opgesteld buiten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 0,95 
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 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 ∗  𝑓ℎ𝑦𝑑 

Met: 
 
 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 : correctiefactor voor regeling van de keteltemperatuur 

 

 Het toestel is voorzien van een regeling die het toestel permanent warm houdt (ongeacht of 
de keteltemperatuur constant blijft, of toch beperkt kan dalen tot een lager temperatuursni-
veau, maar niet helemaal tot op omgevingstemperatuur) 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 = 0,95 

 Het toestel wordt niet op temperatuur gehouden en kan (tussen twee branderbeurten) volle-
dig afkoelen 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑏𝑢𝑟𝑛 = 1 

 
 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 : correctiefactor voor regeling van normaal regime 

 

 Automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur aanwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 =

1 

 Automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur afwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 =

0,95 
 
Een regeling van normaal regime voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

o er is een automatische regeling voor een variabele ketelwatertemperatuur voorzien (een 
manuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende). 

 
 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 
slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Onder een "verwarmde zone" wordt een zone van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich 
op één verdieping bevindt, met homogene thermische parameters en bijbehorende behoeften 
inzake temperatuurregulering (d.w.z. het equivalent van een "thermische zone", een gangbaar 
concept in het kader van energieprestatieberekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz.. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

 

 𝑓ℎ𝑦𝑑: correctiefactor voor de hydraulische inregeling 

 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is een hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 
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 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is geen hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 0,95  

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 290 kW 
 𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

Het hydraulisch inregelrapport moet opgemaakt worden door de persoon die de installatie inre-
gelt. In afwachting van door de minister nader gespecifieerde regels moet het inregelrapport 
minstens volgende aspecten omvatten:   

• gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
▪ ondernemingsnummer;  
▪ naam en adres van het bedrijf;  
▪ datum van de metingen;  
▪ naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen.  

• gegevens over het EPB-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van 
de metingen:  

▪ naam van de opdrachtgever;  
▪ volledig adres.  

• gegevens over de meting:  
▪ instelpunten temperatuur;   
▪ hydraulische inregeling van de kringen:  

• de debiet/druk grafiek van iedere regelklep;  
• de ingestelde waarde van al de regelkranen;  
• de resultaten van alle uitgevoerde metingen;  
• de debietswaarden (theoretische en opgemeten); 

▪ instelling pomp. 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 
Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 70 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 
 
Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 70 kW 

en kleiner dan 290 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 290 kW 
én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-
matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 
 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

 

Monitoring van het energieverbruik gebeurt door middel van brandstofmeters of elektriciteits-

meters, en van de energieproductie door middel van calorimeters. De meters worden uitgerust 
met een voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatse als van op afstand 
afgelezen kunnen worden. De meters voldoen aan het koninklijk besluit van 15 april 2016 betref-
fende meetinstrumenten. 

Brandstofmeters (vloeibaar en gasvormig)   

Volume- of massameter met weergave van een numerieke meterstand (resolutie ≤1 m³ of 1 kg), 
uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming (d.w.z. niet ma-
nueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat.  
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De volgende toestellen worden niet als meters beschouwd:   
• toestellen die het peil of de opgeslagen hoeveelheid brandstof meten;   
• urentellers voor de verstuiving van stookolie.  
 
De digitale teller van de netbeheerder kan dienstdoen als meter, op voorwaarde dat enkel het 
toestel, of de toestellen die samen de verwarmingsinstallatie bedienen (bv. gasketels in cas-
cade), waarvan men het verbruik wenst te meten, aangesloten zijn op deze teller. 
 
 
Elektriciteitsmeters 

De elektriciteitsmeter meet de actieve energie weergegeven in de vorm van een numerieke index 
met een minimale resolutie van 1 kWh, meters op DIN-rails. De meter beantwoordt aan de nor-
men NBN EN 62053-11 en NBN EN 62053-21.  

De nauwkeurigheidsklasse is minimum klasse 1 voor actieve energie. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming 
(d.w.z. niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

Calorimeters   

De calorimeters zijn van het integrale type: ze zijn uitgerust met een elektronische rekeneenheid 
die de numerieke integratie uitvoert van het gemeten waterdebiet en het verschil in watertem-
peratuur tussen de vertrek- en de retourleiding. De meter moet voldoen aan de klasse 2 volgens 
de norm NBN EN-1434 Warmtemeters. 

De maximaal toelaatbare fout van de calorimeter moet voldoen aan nauwkeurigheidsklasse 2 
voor thermische energiemeters, bepaald conform de regels, vermeld in het koninklijk besluit van 
15 april 2016 betreffende meetinstrumenten. 

De meters zijn uitgerust met een systeem (type impulsgever) dat een automatische opneming 
(d.w.z. niet manueel – visuele weergave) van de meterstand toelaat. 

 

Monitoring met automatische opvolging voldoet aan de vereisten voor systemen voor ge-

bouwautomatisering en –controle gespecifieerd in artikel 2.3.3.1 van de herziening van de 
EPBD-richtlijn. Zo beschikken de systemen minstens over volgende functionaliteiten: 

 het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mo-
gelijk maken;  

 de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouw-
systemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzie-
ningen of technische installaties informeren over mogelijkheden om de energie-efficiëntie te 
verbeteren, en  

 communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw 
mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soor-
ten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

 

4.1.1.5 KETEL – ELEKTRICITEIT12 

Ketels die verwarmen op basis van een elektrische weerstand moeten voldoen aan de eisen die in 
hoofdstuk 4.1.2 van deze bijlage gesteld worden aan direct elektrische verwarming. 

4.1.1.6 ELEKTRISCHE WARMTEPOMPEN 

                                                           

12 Integraal overgenomen uit de huidige Bijlage XII 
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Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

 
Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht): 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛 

Met: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is de algehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is  

indien Ecodesign van toepassing is : de SCOP volgens de Ecodesign-richtlijn; 

indien Ecodesign niet van toepassing is : het opwekkingsrendement 𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡 bepaald vol-

gens de methode beschreven in bijlage V en bijlage VI van dit Besluit  

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is de minimale SCOP volgens de Ecodesign-richtlijn, weergegeven in Ta-

bel 1 
 

Soort warmtepomp   𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛  

------------------------------------------------------- 
bodem/water    3,32  
water/water    3,32  
lucht/water    3,2  
lucht/lucht  > 12 kW  3,4  
lucht/lucht  ≤ 12 kW  3,8  

  
Tabel 1 - Minimaal vereiste opwekkingsrendement 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛. 

 

 𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛 is het minimale opwekkingsrendement weergegeven in Tabel 2 

Soort warmtepomp   𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛 

------------------------------------------------------- 
bodem/water    3,3  
water/water    3,9  
lucht/water    2,8  
lucht/lucht    2,9  
dx en/of dc   geen eis  
riothermie    geen eis  
waterlus    geen eis  

  
Tabel 2 - Minimaal vereiste opwekkingsrendement 𝜂𝑔𝑒𝑛,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛. 

 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

 

Correctiefactoren 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig, conform Bijlage XIII van het MB van 28 december 
2018 of volgens verder vernoemde specificaties   𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
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De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften bepaalt, het totaal nuttig no-
minaal vermogen dat vereist is om aan deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze 
methode werden verkregen. 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens de normen serie NBN 
EN 12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
Volgende parameters uit deze warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de di-
mensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W. 
- selectie van het toestel, of de combinatie van toestellen (merk, types en vermogens). 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0,95 

 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 ∗  𝑓ℎ𝑦𝑑 

Met: 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 : correctiefactor voor regeling van normaal regime 

 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur aanwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur afwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 0,95 

 
Een regeling van normaal regime voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

o er is een automatische regeling voor een variabele watertemperatuur voorzien (een ma-
nuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende). 
  

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 

slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 



 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  74 

Onder een "verwarmde zone" wordt een zone van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich 
op één verdieping bevindt, met homogene thermische parameters en bijbehorende behoeften 
inzake temperatuurregulering (d.w.z. het equivalent van een "thermische zone", een gangbaar 
concept in het kader van energieprestatieberekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

 𝑓ℎ𝑦𝑑: correctiefactor voor de hydraulische inregeling 

 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 

is een hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is geen hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 0,95  

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 290 kW 
 𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

Het hydraulisch inregelrapport moet opgemaakt worden door de persoon die de installatie inre-
gelt. In afwachting van door de minister nader gespecifieerde regels moet het inregelrapport 
minstens volgende aspecten omvatten:   

• gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
▪ ondernemingsnummer;  
▪ naam en adres van het bedrijf;  
▪ datum van de metingen;  
▪ naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen.  

• gegevens over het EPB-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van 
de metingen:  

▪ naam van de opdrachtgever;  
▪ volledig adres.  

• gegevens over de meting:  
▪ instelpunten temperatuur;   
▪ hydraulische inregeling van de kringen:  

• de debiet/druk grafiek van iedere regelklep;  
• de ingestelde waarde van al de regelkranen;  
• de resultaten van alle uitgevoerde metingen;  
• de debietswaarden (theoretische en opgemeten).  

▪ instelling pomp. 
 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 
Het totale thermisch vermogen van de warmtepomp is kleiner dan 70 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,0 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmtepomp is groter of gelijk aan 70 kW en kleiner dan 

290 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmtepomp is groter of gelijk aan 290 kW én: 
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 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-
matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 

 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

 

4.1.2 RUIMTEVERWARMING: PLAATSELIJKE VERWARMING13 

4.1.2.1 DIRECT ELEKTRISCHE VERWARMING 

Voor directe elektrische verwarming geldt een maximaal toegestaan afgiftevermogen van de elek-
trische verwarmingstoestellen. Bij de plaatsing van een installatie met directe elektrische verwar-
ming mag dat in het te renoveren gebouw of nieuwe gebouwdeel maximaal 15 W/m² bedragen. Als 
uitzondering op die regel is het vervangen van een bestaand toestel dat defect is, door een nieuw 
gelijkaardig toestel altijd toegelaten. 

Onder direct elektrische verwarming worden alle verwarmingssystemen verstaan op basis van de 
opwarming van een elektrische weerstand. Hieronder vallen minstens volgende systemen: elektri-
sche accumulatieverwarming, elektrische convector, elektrische vloerverwarming en elektrische 
stralingsverwarming. Een elektrische warmtepomp (met inbegrip van een eventuele bijkomende 
elektrische weerstand) moet niet worden beschouwd als direct elektrische verwarming. 

Het elektrische vermogen in W wordt enkel bepaald door direct elektrische verwarmingstoestellen 
die dienen voor ruimteverwarming (dus lampen voor verlichting, kookplaten … worden daarin niet 
meegeteld). Verschillende direct elektrische verwarmingstoestellen die dienen voor ruimteverwar-
ming worden gezamenlijk beschouwd als 1 warmteopwekker waarvan de vermogens opgeteld wor-
den. 

De bruikbare oppervlakte in m² wordt bepaald op basis van de brutovloeroppervlakte van het te 
renoveren gebouw of nieuwe gebouwdeel. 

 

4.1.3 WARM TAPWATER 

4.1.3.1 ELEKTRISCHE DOORSTROOMTOESTELLEN EN BOILERS  

Voor nieuw te installeren elektrische warmwaterproductietoestellen geldt een maximaal toegestaan 
elektrisch vermogen. Het maximaal vermogen van alle nieuwe elektrische warmwaterproductietoe-
stellen samen wordt bepaald in functie van de oppervlakte van het gebouw.  

Pel ≤ max [ 2500 ; 2500 + 50 * (A – 150)] W  

Met:  

Pel = elektrisch vermogen in W bepaald door de som te nemen van de elektrische vermogens van 
alle elektrische warmwaterproductietoestellen;  

A = oppervlakte in m² bepaald op basis van de bruto vloeroppervlakte van het gebouw.  

Voor warmtepompboilers en zonneboilers wordt enkel rekening gehouden met het vermogen van 
de elektrische weerstanden die niet uitsluitend bestemd zijn voor legionella-bestrijding.  

4.1.3.2 CIRCULATIELEIDINGEN  

Leidingen en accessoires voor het vervoer van warm tapwater moeten geïsoleerd zijn conform 
hoofdstuk 4.1.11van deze bijlage. 

                                                           

13 Integraal overgenomen uit huidige Bijlage XII 
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4.1.4 KOELING 

4.1.4.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Geen aanvullingen 

4.1.4.2 DEFINITIES 

Geen aanvullingen 

4.1.4.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 

Geen aanvullingen 

4.1.4.4 IJSWATERSYSTEMEN 

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

 
Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht): 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑠𝑦𝑠,𝑚𝑖𝑛 

Met: 

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is de algehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝  is  

indien Ecodesign van toepassing is : 𝜂𝑠,𝑐 volgens de Ecodesign-richtlijn; 

indien Ecodesign niet van toepassing is : 𝐸𝐸𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑝𝑙    
 𝐸𝐸𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡  = energie-efficiëntieverhouding bepaald bij de 'standard rating conditions' zoals 

vastgelegd in deel 2 van de norm NBN EN 14511; 

 𝑓𝑝𝑙 = correctiefactor die rekening houdt met het gedrag van de koelmachine bij deellast: 

o Waarde bij ontstentenis: 𝑓𝑝𝑙 = 0,8;  

o Gedetailleerde berekening:  𝑓𝑝𝑙 = 1/(2,64 − 1,19 (
𝑆𝐸𝐸𝑅

𝐸𝐸𝑅𝑡𝑒𝑠𝑡
)) 

Met SEER = de seizoenprestatiecoëfficiënt voor compressiekoelmachines bepaald vol-
gens EN14825. 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝜂𝑠,𝑐 gebaseerd op de Ecodesign-richtlijn, weergegeven in Ta-

bel 1 
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Tabel 1 – Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie  𝜂𝑠,𝑐 voor ruimtekoeling van koel-

producten, uitgedrukt in procenten. 
 

 𝜂𝑠𝑦𝑠,𝑚𝑖𝑛 is het minimale systeemrendement voor compressiekoelmachines weergegeven in 

Tabel 2 
 

Type ijswatermachine        𝜂𝑠𝑦𝑠,,𝑚𝑖𝑛 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luchtgekoelde ijswatermachine     2,0  
Watergekoelde ijswatermachine     3,1  
Watergekoelde ijswatermachine met condensor op afstand  2,5 
 
Tabel 2 - Minimaal systeemrendement voor compressiekoelmachines 𝜂𝑠𝑦𝑠,,𝑚𝑖𝑛. 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 
 

Correctietermen 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 0,95 
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 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔 

Met: 
 𝑓𝑟𝑒𝑔 : correctiefactor voor een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen vermijdt 

 De installatie is uitgerust met een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen in een ruimte 

vermijdt  𝑓𝑟𝑒𝑔 = 1 

 De installatie is niet uitgerust met een regeling die gelijktijdig koelen en verwarmen in een 
ruimte vermijdt  𝑓𝑟𝑒𝑔 = 0,95 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 
Het totale koelvermogen van de ijswatermachine is kleiner dan 70 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,0 
 
Het totale koelvermogen van de ijswatermachine is groter of gelijk aan 70 kW en kleiner dan 

290 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale koelvermogen van de ijswatermachine is groter of gelijk aan 290 kW én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-
matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 
 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 

4.1.5 VENTILATIESYSTEMEN 

4.1.5.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Geen aanvullingen 

4.1.5.2 DEFINITIES 

Geen aanvullingen 

4.1.5.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 

Geen aanvullingen 

4.1.5.4 VENTILATIESYSTEMEN 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥  100% 

Met: 

 𝑓𝑠𝑦𝑠 =  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem (hier niet van 
toepassing) 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

Correctietermen 
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 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 

Met: 
 
 𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 : correctiefactor voor de luchtdichtheid van de kanalen 

 De luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen wordt weergegeven in een meetrapport 
bepaald volgens de normen NBN EN 12237 (voor ronde luchtkanalen) en NBN EN 1507 
(voor rechthoekige luchtkanalen) en gemeten volgens de meetprocedure beschreven in bij-
lage C van de norm EN 14134 (2004) en behaalt minimum klasse B   𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1,02 

 In alle andere gevallen   𝑓𝑎𝑡,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1 

 
 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 : correctiefactor voor de isolatie van de kanalen 

 De nieuwe ventilatiekanalen worden gebruikt voor het transport van verwarmde of gekoelde 
lucht en zijn niet geïsoleerd conform hoofdstuk 12 van deze bijlage   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 0,95 

 
Onder verwarmde lucht wordt verstaan: lucht die verwarmd wordt door een verwarmingsele-
ment en die een ingestelde temperatuur heeft hoger dan 25° C. Onder gekoelde lucht wordt 
verstaan: lucht die gekoeld wordt door een koelelement en die een ingestelde temperatuur 
heeft lager dan 18° C.  

  

  In alle andere gevallen   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1 

 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑎𝑒 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 

Met: 
 
 𝑓𝑎𝑒 : correctiefactor voor de aerolische inregeling 

 Er is geen aerolisch inregelrapport aanwezig   𝑓𝑎𝑒 = 1 

 Er is een aerolisch inregelrapport aanwezig   𝑓𝑎𝑒 = 1,02 
 
 
Het aerolisch inregelrapport moet minimaal volgende informatie bevatten: 
 

- Gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
 Ondernemingsnummer  
 Naam en adres van het bedrijf  
 Datum van de metingen  
 Naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen 

 
- Gegevens over het gebouw (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van de 

metingen  
 Voor het gebouw (woning, appartement, enz.):  

o Naam van de opdrachtgever  
o Volledig adres  

 Type ventilatiesysteem (B, C, D)   
 

- Gegevens over de meting :   
 Met betrekking tot het gebruikte meetinstrument:  

o Merk en model van het meetapparaat en eventueel toebehoren (meetconus, 
enz.)  
o Datum van de laatste kalibratie  

 Voor elk mechanisch ventilatieventiel:  
o Naam van de ruimte  
o Stromingszin van de gemeten luchtstroom (toevoer of afvoer)  
o Aangeven of het gaat over recirculatie vanuit een andere ruimte, in voorkomend 
geval (enkel voor systeem D)  
o Waarde van het gemeten debiet (afgerond tot op de eenheid, in m³/h) met de 
ventilator(en) in nominale positie1  

 Instelling van de ventilatoren  
 Tot nader order is er geen tolerantieberekening of foutenanalyse vereist  

  
- Optionele gegevens over de meting:  

 Voor elk mechanisch ventilatieventiel:  
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o Waarde van het gemeten debiet voor andere posities van de ventilator(en) dan 
de nominale positie  

 Voor elke ruimte voorzien van één of meerdere mechanische ventilatieventielen:  
o Minimum geëist debiet volgens de eisen bepaald in bijlage IX en bijlage X van 
dit besluit  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel recirculatie)  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie (buitenlucht)  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten via recirculatie, in voorkomend geval  
o Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde lucht)  

 Voor het geheel van het gebouw (en in voorkomend geval voor elke ventilatiegroep), 
de totalen van de gemeten debieten, als volgt uitgedrukt:  

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel recirculatie)  
o Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie (buitenlucht)  
o Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde lucht) 

 
 
Bijkomend moet het rapport minstens volgende aspecten omvatten:   

• sturingsparameters klok (bvb. dag/nacht regeling); 
• setpunten temperatuur (in geval van een klimaatregeling); 
• sturingsparameters bezetting. 

 
 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 : correctiefactor voor de snelheidsregeling van de ventilatoren 

 

 De ventilatoren van de luchtgroep zijn niet voorzien van een snelheidsregeling   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 =

1 

 De ventilatoren van de luchtgroep zijn voorzien van een snelheidsregeling   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑣𝑒𝑛𝑡 = 1,05 

De ventilatoren zijn voorzien van een snelheidsregeling waarmee het ventilatiedebiet wordt ge-
regeld in functie van de ventilatiebehoefte. De snelheidsregeling kan gebeuren op basis van een 
gemeten parameter. Deze parameter kan bijvoorbeeld zijn (niet limitatief):  

 CO2-gehalte in de ruimte 
 CO2-gehalte in de extractielucht 
 Luchtvochtigheid in de ruimte 
 Luchtvochtigheid in de extractielucht 
 Aanwezigheidsdetectie 
 Druk via VAV of CAV systemen 
 …’ 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor de monitoring 

 
Het totale afvoerdebiet is kleiner dan 10.000 m³/h  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 
Het totale afvoerdebiet is groter dan of gelijk aan 10.000 m³/h én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,98 

4.1.6 PV-INSTALLATIES 

4.1.6.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

NBN EN 15316  Method for calculation of system requirements and system efficiencies in 
buildings deel 4-6 maakt een omschrijving van de algehele energiepres-
tatie van PV-installaties. 

4.1.6.2 DEFINITIES 

Geen aanvullingen 

4.1.6.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 
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Geen aanvullingen 

4.1.6.4 PV-INSTALLATIES 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥ 89%. 

Met: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗  𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 

Met: 

 𝑓𝑠𝑦𝑠: systeemfactor: het pakket aan opgelegde systeem-eisen voor een PV-installatie waarop 

de overheid maatregelen neemt ter bevordering van de performance factor van PV-installa-
ties  

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem (hier niet van 
toepassing) 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

 
Correctietermen 

 
𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙: correctiefactor voor het adequaat installeren van het systeem 

 In geval er gewerkt wordt met een door RESCert erkend installateur is de correctiefactor 
𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙= 0,98  

 In geval er niet gewerkt wordt met een door RESCert erkend installateur is 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙= 0,89  

Het certificeringsnummer van de aannemer moet ingevuld worden in de EPB-software. 

𝑓𝑎𝑑𝑗: correctiefactor voor het adequaat afstellen van het systeem 

 In geval een as-built dossier is afgeleverd en aanwezig is na de bouw van de installatie, 

is de correctiefactor  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

 In geval er een wederzijds ondertekend onderhoudsoveréénkomst met de minimumduur 
van 1 jaar is afgesloten, is de correctiefactor  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1  

 In het geval er noch een as-built dossier, noch een ondertekende onderhoudsovereen-
komst aanwezig is na de bouw van de installatie, is de correctiefactor  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 0,95 

Een as-built dossier van de PV-installatie moet minstens volgende documenten bevatten: 
 Handleiding van de omvormer 
 Technische fiche van de omvormer en de PV-panelen 
 Legplan met stringverdeling  
 Contactpersonen in geval van calamiteiten 
 Keuringsverslag 

Het aangaan van een preventief of omnium onderhoudscontract voor het betreffende PV-systeem 
wordt eveneens aanvaard als bewijs voor het correct afstellen van de installatie.  

In het geval van de keuze voor het aangaan van een onderhoudscontract dienen minimale bepa-
lingen nauwkeurig vastgelegd te worden in dit contract. Geen van de bepalingen zijn expliciet ver-
plicht, maar de onderhoudsfirma dient de eindklant wel goed te informeren over de kwaliteit en in-
houd van de overeenkomst. Minstens volgende bepalingen worden opgenomen in de het contract:   

 Opsomming en frequentie van preventieve onderhoudsinterventies, zoals: 
o Inspectie van de installatie  

 Controle beschaduwing 
 Vervuiling 
 Veroudering draagstructuur 
 ….  

o Onderhoudsacties op de omvormers (vb. reinigen ventilatoren…)  
o Periodieke reiniging van de modules 

 Permanente monitoring en opbrengstrapportering 

 Vermelding van tijd tot het melden van een calamiteit of afwijking 
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𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 In het geval er een basismonitoringsysteem aanwezig is, is de correctiefactor 𝑓𝑚𝑜𝑛= 1  

 In geval er geen basismonitoringssysteem geplaatst is, is de correctiefactor 𝑓𝑚𝑜𝑛= 0,95  

Het basis monitoringssysteem dient minstens over volgende eigenschappen te beschikken: 

 Weergave van actuele en historische energieopbrengsten per omvormer 

 Alarm en verwittiging van foutmeldingen naar bevoegde personen 

4.1.7 MICRO WINDTURBINES 

4.1.7.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

IEC 61400-12-1:  Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance meas-

urements of electricity producing wind turbines 

4.1.7.2 DEFINITIES 

Geen aanvullingen 

4.1.7.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 

Geen aanvullingen 

4.1.7.4 MICRO WINDTURBINES 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥ 90%. 

Met: 

𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗  𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

Met: 

 𝑓𝑠𝑦𝑠 : systeemeis: het pakket aan opgelegde systeem-eisen voor een micro windturbine 

waarop de overheid maatregelen neemt ter bevordering van de performance factor van micro 
windturbines 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem  

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem (hier niet van toe-
passing) 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

Correctietermen: 

 
𝑓𝑑𝑖𝑚: correctieterm m.b.t. adequaat dimensioneren 

 Technische fiche met power curve volgens IEC 61400-12-1; 𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Technische fiche zonder power curve volgens IEC 61400-12-1; 𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,89 

𝑓𝑎𝑑𝑗: correctieterm m.b.t. adequate afstelling (adjustment) 

 Een as-built dossier is aanwezig  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

 Een ondertekend onderhoudsoveréénkomst  is aanwezig  𝑓𝑎𝑑𝑗 = 1 

 Er is noch een as-built dossier, noch een ondertekend onderhoudsovereenkomst aanwezig 
 𝑓𝑎𝑑𝑗 = 0,95 

As-built dossier van de micro windturbine bevat minstens volgende documenten: 
o Handleiding van de micro wind turbine 
o Technische fiche van micro windturbine 
o Contactpersonen in geval van calamiteiten 
o Keuringsverslag 
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In het geval van de keuze voor het aangaan van een onderhoudscontract dienen minimale bepa-
lingen nauwkeurig vastgelegd te worden in dit contract. Geen van de bepalingen zijn expliciet ver-
plicht, maar de onderhoudsfirma dient de eindklant wel goed te informeren over de kwaliteit en in-
houd van de overeenkomst. Minstens volgende bepalingen worden opgenomen in de het contract:   

 Opsomming en frequentie van preventieve onderhoudsinterventies, zoals: 
o Inspectie van de installatie  
o Noodzakelijke preventieve onderhoudsacties op de turbine (vb. smeren van bewe-

gende onderdelen, reinigen ventilatoren, afstelling…)  

 Permanente monitoring en opbrengstrapportering 

 Vermelding van tijd tot het melden van een calamiteit of afwijking 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 In het geval er een monitoringsysteem aanwezig is, is de correctiefactor 𝑓𝑚𝑜𝑛= 1,05  

 In het geval er een kWh-teller aanwezig is, is de correctiefactor 𝑓𝑚𝑜𝑛= 1  

 In geval er geen basismonitoringssysteem geplaatst is, is de correctiefactor 𝑓𝑚𝑜𝑛= 0,95  

Het basis monitoringssysteem dient minstens over volgende eigenschappen te beschikken: 
 Weergave van actuele en historische energieopbrengsten per micro windturbine 
 Alarm en verwittiging van foutmeldingen naar bevoegde personen 

Een kWh-teller is conform aan bijlage MI-003 van het koninklijk besluit van 15 april 2016 betref-
fende meetinstrumenten. Op de kWh-teller kan de energieproductie van de windturbine afgele-
zen worden. 

4.1.8 WARMTEKRACHTKOPPELING  

4.1.8.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Geen Aanvullingen op huidige wettekst: 

Normen serie NBN EN 12831 

4.1.8.2 DEFINITIES 

„ruimteverwarmingstoestel op basis van warmtekrachtkoppeling”: een ruimteverwarmingstoestel dat 
gelijktijdig en in één proces warmte en elektriciteit genereert; 

4.1.8.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 

Geen aanvullingen 

4.1.8.4 WKK – GASVORMIG EN VLOEIBARE BRANDSTOF 

Indien Ecodesign niet van toepassing is (het toestel is vóór 26/9/2015 op de markt gebracht of 

op basis van biomassa) 
Geen eisen van toepassing.  

Indien Ecodesign van toepassing is: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 ≥  𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗  90% 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen condenserende en niet-condenserende WKK’s.  

 𝜂𝑠𝑦𝑠 =  𝜂𝑎𝑝𝑝 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is de algehele energieprestatie van het systeem 

 𝜂𝑎𝑝𝑝 is het seizoensrendement volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013 

 𝜂𝑎𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛,𝐸𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 is het minimale seizoensrendement volgens de Europese Verordening (EU) 

n°813/2013, gebaseerd op de Ecodesign-richtlijn, wat op 100% wordt vastgelegd 

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 
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Correctietermen 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 
 

De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoefte, het aantal draaiuren van de 
WKK bepaald en het totaal nuttig nominaal elektrisch en thermisch vermogen dat vereist is om 
aan deze behoeften te voldoen. De resultaten deze methode worden toegelicht en verantwoord.  
 
De berekeningsmethode bevat in geval van nieuwbouw minstens een warmtebehoeftebereke-
ning van het gebouw volgens de normen serie NBN EN 12831. Volgende parameters uit deze 
warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de dimensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W; 
- selectie van het toestel, of de combinatie van toestellen (merk, types en vermogens). 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens de normen serie NBN 
EN 12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
 
De berekening omvat een nauwkeurige bepaling de vermogens van de WKK op basis van de 
berekening van de warmtebehoefte. De te verwachte draaiuren worden berekend.   

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙  

Met: 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de WKK 

 opgesteld binnen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 opgesteld buiten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙 = 0,95 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 

Met: 

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 
slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
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o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Onder een "verwarmde zone" wordt een zone van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich 
op één verdieping bevindt, met homogene thermische parameters en bijbehorende behoeften 
inzake temperatuurregulering (d.w.z. het equivalent van een "thermische zone", een gangbaar 
concept in het kader van energieprestatieberekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz.. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 
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4.1.9 WARMTENETTEN 

4.1.9.1 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Aanvullingen op huidige wettekst: 

Normen serie NBN EN 12831. 

4.1.9.2 DEFINITIES 

Geen aanvullingen 

4.1.9.3 SYMBOLEN, AFKORTINGEN EN INDICES 

Geen aanvullingen 

4.1.9.4 WARMTENETTEN 

𝑓𝑠𝑦𝑠 ≥  90% 

Met: 

 𝑓𝑠𝑦𝑠 =   𝑓𝑑𝑖𝑚 ∗ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑓𝑎𝑑𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

 𝑓𝑑𝑖𝑚 is een correctieterm voor het adequaat dimensioneren van het systeem 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 is een correctieterm voor het adequaat installeren van het systeem 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 is een correctieterm voor het adequaat afstellen van het systeem 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 is een correctieterm voor het adequaat controleren van het systeem 

Correctietermen 

𝑓𝑑𝑖𝑚  
 
Met: 

 Er is een dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 1 

 Er is geen dimensioneringsnota aanwezig  𝑓𝑑𝑖𝑚 = 0,95 

 
De dimensioneringsnota bevat minstens: 
1° de datum waarop de nota werd opgesteld;  
2° de gegevens van de auteur van de nota (naam van de natuurlijke persoon, naam van de 
werkgever, adres van de werkgever);  
3° de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften bepaalt, het totaal nuttig no-
minaal vermogen dat vereist is om aan deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze 
methode werden verkregen. 
 
Bij renovatie van woningen en bij nieuwbouw van industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een warmtebehoefteberekening van het gebouw volgens de normen serie NBN 
EN 12831. 
Bij renovatie van niet-residentiële gebouwen of industriegebouwen bevat de berekeningsme-
thode minstens een berekening van de warmtebehoefte op basis van de historische verbruiken, 
op basis van piekmetingen of een berekening volgens de normen serie NBN EN 12831.  
Volgende parameters uit deze warmtebehoefteberekening moeten opgegeven worden in de di-
mensioneringsnota:  
- identificatie van het gebouw (adres);  
- type gebouw (bv kantoor, woning,..);  
- ontwerp buitentemperatuur in °C;  
- opwarmtijd in uur;  
- gebouwmassa (laag/gemiddeld/hoog);  
- nachtverlaging in °C;  
- n50 waarde voor luchtdichtheid in /h;  
- rendement warmterecuperatie in luchtgroep (indien van toepassing) in % (bepaald volgens EN 
308 of volgens Bijlage G van Bijlage V bij dit Besluit);  
- totaal warmteverlies in W. 
- selectie van de warmtewisselaar (merk, type en vermogen). 



 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  87 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  𝑓𝑙𝑜𝑐 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 ∗  𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ  

Met: 
 
 𝑓𝑙𝑜𝑐 : correctiefactor voor de locatie van de warmtewisselaar 

 opgesteld binnen het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 1 

 opgesteld buiten het beschermd volume  𝑓𝑙𝑜𝑐 = 0,98 
 

 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 : correctiefactor voor de leidingisolatie 

 De leidingisolatie voldoet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 1 

 De leidingisolatie voldoet niet aan de eisen conform hfst 12 Bijlage XII   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑑𝑢𝑐𝑡 = 0,95 

 
 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ : correctiefactor voor de isolatie van de warmtewisselaar 

 De isolatie voldoet aan de minimale isolatie-eisen van warmtewisselaars en buffervaten 
conform bijlage 18 van het MB van 28 december 2018   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ = 1,03 

 De isolatie voldoet niet aan de minimale isolatie-eisen van warmtewisselaars en bufferva-
ten conform bijlage 18 van het MB van 28 december 2018   𝑓𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙,𝑒𝑥𝑐ℎ = 1 

De plaatsing van de isolatie dient te gebeuren conform NBN D 30-041 (Thermische isolatie). 

 𝑓𝑎𝑑𝑗 =  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 ∗  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 ∗  𝑓ℎ𝑦𝑑 

Met: 
 
 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 : correctiefactor voor regeling van normaal regime 

 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur aanwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 

 Automatische regeling voor een variabele watertemperatuur afwezig  𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 0,95 

 
Een regeling van normaal regime voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

o er is een automatische regeling voor een variabele watertemperatuur voorzien (een ma-
nuele voorziening, bijvoorbeeld een draaiknop is onvoldoende). 
  

 𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 : correctiefactor voor zelfregelende apparatuur 

 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van thermostatische kranen en/of kamer-
thermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

 Alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertempera-
tuur in ieder verwarmd lokaal of zone, door middel van slimme thermostatische kranen en/of 
slimme kamerthermostaten   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1,02 

 Niet alle verwarmingslichamen zijn uitgerust met het oog op een regeling van de kamertem-
peratuur in ieder verwarmd lokaal of zone  
o Indien enkel oppervlakteverwarming   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 1 

o Alle andere   𝑓𝑟𝑒𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑓 = 0,98 

Onder een "verwarmde zone" wordt een zone van een gebouw of gebouwunit verstaan die zich 
op één verdieping bevindt, met homogene thermische parameters en bijbehorende behoeften 
inzake temperatuurregulering (d.w.z. het equivalent van een "thermische zone", een gangbaar 
concept in het kader van energieprestatieberekening). 

Slimme thermostatische kranen en slimme kamerthermostaten beperken het energieverbruik 
van een verwarmingssysteem méér dan klassieke thermostatische kranen en klassieke kamer-
thermostaten. Dit gebeurt door middel van een slimme sturing, meer bepaald een adequatere 
sturing dan een klassieke kloksturing. De sturing kan bv. verbeterd worden door een zelflerend 
systeem, geofencing (connectie met smartphone), aanwezigheidssensoren, slimme radiatorkra-
nen die in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur registreren, open raam-detectie, communicatie 
met andere systemen, enz. 

Indien een combinatie van verschillende verwarmingslichamen worden gebruikt is de minst 
goede situatie van toepassing. 
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 𝑓ℎ𝑦𝑑: correctiefactor voor de hydraulische inregeling 

 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 
is een hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is groter dan 290 kW en er 

is geen hydraulisch inregelrapport aanwezig  𝑓ℎ𝑦𝑑 = 0,95  

 Het totale nominale vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 290 kW 
 𝑓ℎ𝑦𝑑 = 1 

Het hydraulisch inregelrapport moet opgemaakt worden door de persoon die de installatie inre-
gelt. In afwachting van door de minister nader gespecifieerde regels moet het inregelrapport 
minstens volgende aspecten omvatten:   

• gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde:  
▪ ondernemingsnummer;  
▪ naam en adres van het bedrijf;  
▪ datum van de metingen;  
▪ naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen.  

• gegevens over het EPB-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt van 
de metingen:  

▪ naam van de opdrachtgever;  
▪ volledig adres.  

• gegevens over de meting:  
▪ instelpunten temperatuur;   
▪ hydraulische inregeling van de kringen:  

• de debiet/druk grafiek van iedere regelklep;  
• de ingestelde waarde van al de regelkranen;  
• de resultaten van alle uitgevoerde metingen;  
• de debietswaarden (theoretische en opgemeten).  

▪ instelling pomp. 
 

 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  𝑓𝑚𝑜𝑛  

Met: 

 𝑓𝑚𝑜𝑛: correctiefactor voor monitoring 

 
Het totale thermisch vermogen van de warmteproductie-installatie is kleiner dan 70 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,0 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 70 kW 

en kleiner dan 290 kW, én: 

 er is monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik aanwezig  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
 
Het totale thermisch vermogen van de warmteproductie-installatie is groter of gelijk aan 290 kW 
én: 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig zonder auto-

matische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1 

 er is monitoring van het energieverbruik én de energieproductie aanwezig met automa-
tische opvolging  𝑓𝑚𝑜𝑛 = 1,05 

 er is geen monitoring van het energieverbruik of de energieproductie aanwezig 
 𝑓𝑚𝑜𝑛 = 0,95 
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4.1.10 VERLICHTING14 

In elke ruimte van een niet-residentieel gebouw waar de volledige verlichting wordt vernieuwd, moet 
het equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen voldoen aan het maximaal equivalent specifiek ge-
installeerd vermogen (Wequiv, max in W/m²) waarvan de waarden vermeld zijn in Tabel 3.  

Het equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen (Wequiv in W/m²) is het bepaalde specifiek geïnstal-
leerd vermogen vermenigvuldigd met de respectievelijke correctiefactoren voor aanwezigheidsde-
tectie, daglichtsturing en/of dimmen, als die sturingen voorzien zijn. De correctiefactoren zijn com-
bineerbaar. De waarden van de correctiefactoren staan in Tabel 3.  

De correctiefactor voor daglichtafhankelijk dimmen mag enkel worden toegepast in lokalen waar 
vensters aanwezig zijn.  

In lokalen waar vensters aanwezig zijn, moet aanwezigheidsdetectie worden geplaatst van het type 
‘manueel aan/automatisch uit’ om de correctiefactor i.v.m. sturing te mogen toepassen.  

Het specifiek geïnstalleerd vermogen (w in W/m²) is de som van het geïnstalleerd vermogen van 
vaste verlichtingstoestellen (aan plafond muur en vloer), inclusief het vermogen van de ballasten en 
de transformatoren, gedeeld door de nettovloeroppervlakte van het lokaal.  

Verschillende kringen die niet gelijktijdig kunnen branden, moeten niet worden opgeteld. In die situ-
atie moet enkel de kring (of combinatie van kringen die gelijktijdig kunnen branden) met het grootste 
vermogen worden beschouwd. 

wequiv = w fpres fday fdim ≤ wequiv, max 

Met:  

Wequiv = equivalent specifiek geïnstalleerd vermogen;  
Wequiv, max  = het maximaal equivalent geïnstalleerd vermogen;  
W = specifiek geïnstalleerd vermogen;  
fpres  = correctiefactor voor aanwezigheidsdetectie;  
fday  = correctiefactor voor daglichtsturing;  
fdim  = correctiefactor voor dimmen (andere dan daglichtafhankelijk dimmen). 

De gebouwfuncties in Tabel 3 zijn slechts indicatief. Binnen één gebouw kunnen in principe alle 
typen van ruimten uit de tabel voorkomen. Lokalen analoog aan lokalen beschreven in de tabel 
moeten voldoen aan de eisen voor het type ruimte waaraan ze analoog zijn. Lokalen zonder analoge 
beschrijving moeten niet worden beschouwd. 

  

                                                           

14 Integraal overgenomen uit huidige Bijlage XII 



 

19054.001 • VEA Studie omzetting EPDB installatie-eisen  91 
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4.1.11 BEPALING VAN DE ISOLATIE VAN LEIDINGEN EN KANALEN15 

Toepassingsgebied  

Onderstaande bepalingen zijn aanbevelingen die leiden tot een verhoogd installatierendement. De 
bepalingen zijn verplicht in geval van circulatieleidingen.  

Volgende leidingen, kanalen en accessoires zijn aan de bepalingen onderworpen:  

 leidingen en accessoires voor het transport van warm verwarmingswater;  

 leidingen die op temperatuur worden gehouden met een elektrische weerstandsverwarming;  

 leidingen en accessoires voor het transport van warm tapwater (SWW), voor elk leidingseg-
ment met een geforceerde circulatie;  

 leidingen en accessoires voor het transport van koelwater met een temperatuur < 20°C;  

 luchtkanalen.  

Volgende leidingen en kanalen zijn niet aan de bepalingen onderworpen:  

 leidingen die horen tot een verdeellus voor warm tapwater en die met een thermosifon wer-
ken;  

 leidingen waarvan de buitendiameter niet meer dan 20 mm bedraagt;  

 leidingen waarvan de buitendiameter niet meer dan 30 mm bedraagt en die vooraf geïsoleerd 
zijn met een dikte van minstens 10mm;  

 luchtkanalen waarvan het rechte doorstroomgedeelte kleiner of gelijk is aan 0,025 m²;  

 luchtkanalen waarvan de buitendiameter niet meer dan 220 mm bedraagt en die vooraf ge-
isoleerd zijn met een isolatiemateriaal met een dikte van minstens 10mm en lambdawaarde 
≤ 0,045 W/mK.  

Onder leidingen en luchtkanalen moet worden verstaan: rechte segmenten, bochtstukken, elke an-
dere verandering van richting, stukken die bruusk of geleidelijk van doorsnede veranderen, aftak- of 
samenloopstukken, ongeacht hun oriëntatie in de ruimte.  

Temperatuurregimes  

Een installatie voor verwarming en voor warm tapwater wordt in één van de twee volgende tempe-
ratuurregimes ondergebracht:  

 regime I met lage temperatuur: ontwerpvertrektemperatuur ≤ 55 °C;  

 regime II met hoge temperatuur: ontwerpvertrektemperatuur > 55 °C.  

Als waarde bij ontstentenis mag de ontwerpvertrektemperatuur voor warm tapwater en voor opper-
vlakteverwarmingssystemen (voor vloer-, muur- en plafondverwarming) gelijk aan 55°C worden ge-
nomen. Voor alle andere warmteafgiftesystemen geldt 90°C als waarde bij ontstentenis.  

Een installatie voor koeling wordt in één van de twee volgende temperatuurregimes ondergebracht:  

 regime I met lage temperatuur: ontwerpvertrektemperatuur < 14 °C;  

 regime II met hoge temperatuur: ontwerpvertrektemperatuur ≥ 14 °C.  

Als de ontwerpvertrektemperatuur niet gekend is, moet regime I worden aangenomen.  

Classificatie van de omgeving van de leidingen  

De omgeving van de leidingen voor verwarming en voor warm tapwater wordt gekenmerkt door twee 
verschillende situaties:  

 omgeving I: leidingen en accesoires:  
o a) ondergronds, in de vloer of buiten;  
o b) in ruimten buiten het beschermd volume van het gebouw.  

                                                           

15 Integraal overgenomen uit de huidige bijlage XII 
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 omgeving II: leidingen en accesoires binnen het beschermd volume:  
o a) in een verwarmingslokaal of in een technisch lokaal, in technische kokers;  
o b) in opbouw in elke ruimte zonder verwarmingssysteem;  
o c) in opbouw in elke ruimte uitgerust met verwarmings- en airconditioningsysteem;  
o d) in verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en permanente wandbekledingen.  

 omgeving III: alle andere situaties binnen het beschermd volume. Daarvoor gelden geen ei-
sen.  

Thermische isolatie van verwarmingsleidingen en leidingen voor warm tapwater  

De lineaire warmteweerstand Rl van een verwarmingsleiding of van een leiding voor warm tapwater 
moet groter zijn dan de minimale warmteweerstand Rl,min. De waarde van Rl,min hangt af van:  

 het temperatuurstelsel van de leiding;  

 de omgeving van de leiding;  

 de buitendiameter van de leiding.  

De getalwaarde ervan is bepaald in Tabel 4. Voor de niet-vermelde buitendiameters moet er lineair 
worden geïnterpoleerd. 

   

 

De lineaire warmteweerstand Rl van de leiding wordt bepaald volgens bijlage E.3 van Bijlage V van 
het Energiebesluit. Bij de berekening van Rl moet worden gerekend met warmteoverdrachtscoëffici-
ent hse,j=25 W/m²K voor leidingen in omgeving I en warmteoverdrachtscoëfficiënt hse,j=8 W/m²K 
voor leidingen in omgeving II.  

De thermische isolatie mag niet worden onderbroken aan de bevestigingspunten van de leidingen.  
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De leidingsegmenten die door de muren, vloeren of plafonds van het gebouw gaan, ongeacht de 
oriëntatie ervan, moeten thermisch worden geïsoleerd volgens de volgende voorschriften:  

 doorgangen van 50 cm of langer worden beschouwd als behorende tot omgeving II;  

voor doorgangen langer dan 1 cm, maar korter dan 50 cm moet het leidingsegment over de lengte 
van de doorgang thermisch worden geïsoleerd met een minimale dikte van 10 mm (ongeacht het 
isolatiemateriaal), voor zover er een verplichting tot thermische isolatie is voor minstens een van de 
twee segmenten aan beide kanten van de muur waar de leiding doorheen gaat.  

Thermische isolatie van koelwaterleidingen  

De lineaire warmteweerstand Rl van een koelwaterleiding moet groter zijn dan de minimale warmte-
weerstand Rl,min. De waarde van Rl,min hangt af van:  

 het temperatuurstelsel van de leiding;  

 de buitendiameter van de leiding.  

De getalwaarde ervan is bepaald in Tabel 5: 

 

De lineaire warmteweerstand Rl van de leiding wordt bepaald volgens bijlage E.3 van Bijlage V van 
het Energiebesluit. 

Thermische isolatie van accessoires van leidingen  
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Zodra men verplicht is de leidingen thermisch te isoleren, moeten de accessoires, met inbegrip van 
de flenzen, die aangesloten zijn op leidingen met een buitendiameter van meer dan 50 mm, ther-
misch worden geïsoleerd. De accessoires moeten geïsoleerd worden volgens norm NBN D 30-041 
of minstens even goed geïsoleerd worden als de dikste leiding waarop ze aangesloten zijn.  

Thermische isolatie van luchtkanalen  

De warmteweerstand R van een luchtkanaal moet groter zijn dan de minimaal toegelaten warmte-
weerstand Rmin. De waarde van Rmin hangt af van:  

 de temperatuur van de lucht in het kanaal;  

 de omgeving van het kanaal;  

 het type van de luchtstroom zoals bepaald in de norm EN 13779: 2004 (zie Figuur 1);  

 de aanwezigheid van eventuele warmteterugwinapparaten en voorzieningen voor recircula-
tie.  

De getalwaarde ervan is bepaald in Tabel 6: 
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Het type vervoerde lucht volgens de norm NEN 13779: 2004 wordt geïllustreerd in Figuur 1: 

 
De warmteweerstand R van het kanaal wordt vereenvoudigd bepaald door de dikte van het isolatie-
materiaal te delen door de warmtegeleidbaarheid van het isolatiemateriaal.  

Bescherming van de thermische isolatie  

De thermische isolatie moet voorzien zijn van een bekleding als bescherming tegen:  

 de blootstelling aan UV-stralen en aan de weersomstandigheden;  

 aanvallen van allerlei dieren;  

 mechanische beschadiging in doorgangzones.   
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4.2 BOETESYSTEEM 

Als uit de EPB-aangifte blijkt dat de EPB installatie-eisen niet werden gerespecteerd, legt het Vlaams 
Energieagentschap, tot vijf jaar na de indiening van de EPB-aangifte, de aangifteplichtige een ad-
ministratieve geldboete op van : 

4.2.1 KETELS (GASVORMIGE EN VLOEIBARE BRANDSTOF) 

1 euro per afwijking van 1%.m² op het systeemrendement van ketels op gasvormige en vloeibare 
brandstof. 

4.2.2 ELEKTRISCHE WARMTEPOMPEN 

22 euro per afwijking van 1 m² op het systeemrendement van de elektrische warmtepomp 

4.2.3 IJSWATERMACHINES 

14 euro per afwijking van 1 m² op het systeemrendement van ijswatersystemen. 

4.2.4 VENTILATIESYSTEMEN 

22 eurocent per afwijking van 1 %.m² op de systeemfactor van centrale ventilatiesystemen 

4.2.5 PV-INSTALLATIES 

6 euro per afwijking van 1 %.kWp op de systeemfactor van de PV-installatie. 

4.2.6 MICRO-WINDTURBINES 

6 euro per afwijking van 1 %.kW op de systeemfactor van de windturbine. 

4.2.7 WARMTEKRACHTKOPPELING INSTALLATIES 

1 euro per afwijking van 1%.m² op het systeemrendement van de warmtekrachtkoppeling. 

4.2.8 WARMTENETTEN 

1 euro per afwijking van 1%.m² op het systeemrendement van het warmtenet. 

4.2.9 VERLICHTING 

1,75 euro per afwijking van 1 W op het maximaal equivalente specifiek geïnstalleerd vermogen van 
verlichtingssystemen. 


