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Verantwoording 
 

   
 

In opdracht van de Vlaamse overheid, en in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk en het 

Waals Gewest, hebben het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) en Energieonderzoek 

Centrum Nederland (ECN) een beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd om een stappenplan 

voor aanpassingen van het Belgische ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB)-beleidskader te 

verkennen. 

 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied 

in Nederland. ECN ontwikkelt nieuwe technologieën en verricht op diverse manieren baanbrekend 

onderzoek naar innovatieve oplossingen om zo de overgang naar een duurzame 

energiehuishouding mogelijk te maken. 
 
Het Building Performance Institute Europe (BPIE) is een onafhankelijke en non-profit denktank 

opgericht met als doelstelling de energieprestatie van gebouwen in Europa te verbeteren via 

ondersteuning van het beleid op zowel Europees als nationaal vlak. 

 

De auteurs bedanken mevr. M.E. Spiekman (TNO) en mevr. E.C.M. Hoes-van Oeffelen (TNO) voor 

hun bijdrage over de Nederlandse energieprestatiewetgeving.  

 

Appendix B geeft een overzicht van de stakeholders die een actieve bijdrage hebben geleverd aan 

de stakeholderconsultatie. De stakeholders die hun visie over het EPB-beleidskader met ons 

hebben gedeeld zijn van groot belang geweest voor de totstandkoming van dit rapport. De auteurs 

bedanken hen daarvoor hartelijk. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport berust 

bij de auteurs. 

 

Dit project staat bij ECN geregistreerd onder projectnummer 5.5207. 

 

Contactpersonen: 

M. De Groote, maarten.degroote@bpie.eu  

W. Wetzels, wetzels@ecn.nl 
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Abstract 
 

   
 

The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) and Energy research Centre of the Netherlands 

have conducted an investigation to explore a roadmap for changes to the Belgian EPB policy 

framework for energy performance and indoor climate. This research was commissioned by the 

Flemish Government and performed in collaboration with the Brussels-Capitol Region and the 

Walloon Region.  
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Samenvatting 
 

   
  

In opdracht van de Vlaamse overheid, en in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk en het 

Waals Gewest, hebben het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) en Energieonderzoek 

Centrum Nederland (ECN) een beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd om een stappenplan 

voor aanpassingen van het Belgische ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB)-beleidskader te 

verkennen. 

 

Het doel van het project was om via enerzijds een verkenning van innovatieve EPB-

beleidsaspecten in Europese lidstaten en de visie en expertise van Belgische stakeholders 

anderzijds, een eerste aanzet te verkrijgen tot een alternatieve aanpak voor een Belgisch EPB-

beleidskader, en in het bijzonder de EPB-berekeningsmethodiek. 

 

Verkenning België versus andere EU-landen 
 

Het Belgische EPB-beleidskader werd gespiegeld aan specifieke aspecten van het EPB-beleidskader 

in andere Europese lidstaten. 

 

De Belgische EPB-implementatie zit op verschillende aspecten mee vooraan in het peloton  

 

We kunnen concluderen dat het huidige Europa er een is van verschillende snelheden, en dat het 

Belgische (of gewestelijke) EPB-beleidskader op verschillende aspecten mee vooraan in het 

peloton zit. Zo onder andere voor handhaving, kwaliteitskaders, transformatie naar BEN-

gebouwen en toepassing hernieuwbare energie in nieuwe gebouwen. Anderzijds zijn er wel 

duidelijk aspecten waar er verbetering mogelijk is of die mogelijks een bedreiging vormen voor de 

toekomstige uitvoering van het EPB-beleidskader zoals de bijkomende administratieve lasten, de 

onvoldoende mogelijkheid om innovatieve bouwconcepten en technologieën door te rekenen, 

een verschillend kader per gewest, ontbreken van een geïntegreerde methode voor EPC en EPB, 

etc.  

 

Algemeen wordt er aangenomen dat de EPB-beleidsaanpak in andere Europese lidstaten, in 

tegenstelling tot België, sterk gecentraliseerd is. Het is dan ook enigszins verrassend dat 

verscheidene andere lidstaten zoals Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en zelfs 

Duitsland een gedecentraliseerde aanpak hebben.  
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Aanpakken in andere landen zijn relevant voor België  

 

Dit rapport licht specifieke innovatieve of relevante aspecten toe, geïmplementeerd in het EPB-

beleidskader van andere landen. Voorbeelden die relevant zijn voor een Belgische EPB2.0 aanpak 

zijn: 

• Zweden is het enige land in Europa dat momenteel toelaat om de energieprestatie voor 

nieuwe gebouwen en grondige renovaties te evalueren op basis van het reëel gemeten 

energieverbruik. 

• In Duitsland werd een vereenvoudigde procedure ontwikkeld, genaamd ‘EnEV Easy’. Niet-

gekoelde residentiële gebouwen hoeven geen individuele berekening meer door te 

voeren. Ze moeten enkel aantonen dat ze voldoen aan een door de regulator 

gepubliceerde lijst van vooraf bepaalde standaarden.  

• In Nederland kan de energieprestatie van gebiedsmaatregelen gewaardeerd worden. 

Voorbeelden van gebiedsmaatregelen zijn onder andere stadsverwarming (externe 

warmtelevering), grootschalige zonne-energie en windmolens. 

• In het Verenigd Koninkrijk wordt Building Information Modeling (BIM) meer en meer 

ondersteund door de overheid.  

 

 

Het EPB-beleid in België heeft effectief een transitie gerealiseerd 

 

Het EPB-beleid in België, uitgevoerd door de drie gewesten, is een voorbeeld hoe een EPB-

beleidskader op middellange termijn voor nieuwe gebouwen effectief een transitie heeft 

gerealiseerd waarbij energiezuinige nieuwe gebouwen als norm worden beschouwd. Bovendien 

lijken de doelstellingen om ‘bijna-energieneutraal’ (BEN)-bouwen concreet te realiseren haalbaar 

aangezien het huidige gemiddelde E-peil in Vlaanderen al voldoet aan de verplichte BEN-eis, 

terwijl in Brussel deze eis reeds vanaf 2015 opgelegd werd. 

 

Digitale stakeholderbevraging 
 

Een brede groep stakeholders heeft deelgenomen aan een digitale bevraging over het Belgische 

EPB-beleidskader, en in het bijzonder de EPB-berekeningsmethodiek. Het doel van de bevraging 

was de visie van de stakeholders te vernemen en een eerste aanzet te verkrijgen tot een 

alternatieve aanpak. De vragenlijst is door 64 respondenten ingevuld. Bijna de helft van de 

respondenten vertegenwoordigt een beroepsvereniging of beroepsfederatie.  

 

Het EPB-beleidskader heeft energie-efficiënt bouwen en verbouwen gestimuleerd 

 

Volgens ca. 90% van de respondenten heeft het EPB-beleidskader de voordelen en de noodzaak 

van energie-efficiënt bouwen en verbouwen bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. De 

stelling dat het EPB-beleidskader heeft geleid tot een daling van het werkelijke energieverbruik in 

nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen wordt door ca. 90% van de respondenten 

onderschreven. Dit heeft volgens ca. 80% van de respondenten wel een stijging van de bouwkost 

bij nieuwbouw en grondige renovaties en een sterke verhoging van de administratieve lasten 

verbonden aan (ver)bouwprojecten met zich meegebracht. 
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Harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de gewesten is belangrijk 

 

Harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de verschillende gewesten wordt belangrijk 

gevonden, zowel voor residentiële gebouwen als niet-residentiële gebouwen. Ca. 90% van de 

respondenten vindt het belangrijk om een overlegorgaan tussen de drie gewesten te behouden 

om te komen tot maximale harmonisatie van berekeningsmethodieken. Harmonisatie van de 

toepassing van software en van de opleiding, ondersteuning en erkenning van EPB-verslaggevers 

worden ook relatief belangrijk gevonden (ca. 80% eens). 

 

Innovatieve bouwconcepten en technologieën kunnen onvoldoende worden doorgerekend 

 

Slechts een op tien van de respondenten is van mening dat innovatieve bouwconcepten en 

technologieën voldoende kunnen worden doorgerekend met de huidige berekeningsmethodiek. 

Ca. 80% van de respondenten vindt dan ook dat een snellere procedure nodig is voor het 

aantonen van de gelijkwaardigheid van nieuwe technologieën in de rekenmethode.  

 

Stakeholderbijeenkomst om alternatieve aanpakken te verkennen 
 

Meer dan 60 stakeholders hebben op 15 januari 2018 deelgenomen aan een 

stakeholderbijeenkomst in het Herman Teirlinck gebouw te Brussel. Het doel van de bijeenkomst 

was om een stappenplan voor een Belgische EPB 2.0 te verkennen. In dit rapport werden drie 

aanpakken beschreven op basis van de eerste verkenningen uitgevoerd door de stakeholders: 

‘Reëel energieverbruik’, ‘Keep it simple’ en ‘Building Information Modeling’. 

 

Alternatieve aanpak 1: “Reëel energieverbruik” 

 

Bij de aanpak “Reëel energieverbruik” wordt de energieprestatie van een nieuw gebouw bepaald 

op basis van één of meerdere metingen van het reëel energieverbruik binnen een vastgelegde 

periode na de oplevering van het gebouw. 

  

Een discussiepunt tussen de stakeholders is of de toepassing van het reëel energieverbruik in het 

EPB-beleidskader zou moeten gebeuren vanuit een informatief en educatief karakter enerzijds, of 

verplichtend en dus in feite een maximum toelaatbaar energieverbruik oplegt anderzijds. Een 

integratie van het reëel energieverbruik in het EPB-beleidskader zou ertoe moeten leiden dat 

zowel de kwaliteit van de uitvoering van de werken als de opvolging (en afstelling) van de 

technische installaties na oplevering meer aandacht verkrijgen en gebouwen dus optimaler 

functioneren. 

 

Alternatieve aanpak 2: “Keep it simple” 

 

De aanpak “Keep it simple” (vereenvoudigde aanpak) streeft naar een eenvoudiger EPB-

beleidskader. Een vereenvoudigde methode zou zich op de gebouwschil kunnen focussen via 

bijvoorbeeld het S-peil, gekoppeld aan specifieke vereenvoudigde eisen voor de technieken. Een 

tweede optie is het vastleggen van pre-condities van toe te passen bouwtechnieken en 

technologieën. Een derde optie zou zijn de EPC-rekenmethodiek of een nog te realiseren 

geïntegreerde EPB-EPC methodiek toe te passen. 

 

Het is mogelijk om de complexiteit van de berekeningsmethode te verlagen. Dit is echter niet 

noodzakelijk. Het is ook mogelijk om de software gebruiksvriendelijker te maken, terwijl de 
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complexiteit van de achterliggende berekeningsmethode in stand blijft. Daarnaast gaven de 

stakeholders aan dat andere aspecten van het beleidskader, zoals de handhaving en de registratie, 

administratief vereenvoudigd kunnen worden. De vereenvoudigde methode kan voornamelijk 

worden toegepast in de veel voorkomende situaties die een groot aandeel van projecten 

vertegenwoordigen. 

 

Alternatieve aanpak 3: “Building Information Modeling”  

 

Een Building Information Modeling (BIM) proces gaat uit van een gedetailleerd 3D-model dat alle 

partijen in het bouwproces toelaat om op eenzelfde model te werken. Op deze manier wordt alle 

informatie over de verschillende disciplines heen op één centrale plaats beheerd.  

 

Momenteel is de adoptie van dergelijke BIM-processen in Vlaanderen nog beperkt tot zeer grote 

en complexe projecten. Het merendeel van de aanwezige stakeholders had een duidelijke 

voorkeur om BIM enkel voor middelgrote en grote tertiaire gebouwen en complexere 

meervoudige woningbouwprojecten te integreren in de EPB-berekeningsmethode.  

 

Opportuniteiten in het combineren van de verschillende aanpakken 

 

Uit de verkenning over elk van de drie aanpakken uitgevoerd door de stakeholders, kan worden 

geconcludeerd dat elke aanpak voor- en nadelen heeft die meer of minder doorwegen afhankelijk 

van de gebouwtypologie, de betrokken actoren of de finale doelstelling. Een belangrijke conclusie 

is echter dat de stakeholders voordelen zien in het combineren van aspecten uit de verschillende 

aanpakken, wat de mogelijkheid geeft de aanpak te differentiëren volgens bijvoorbeeld het 

gebouwtype, de complexiteit of de grootte van het project. 

Aanbevelingen op basis van dit onderzoek 
 

Bij de keuze voor een nieuwe aanpak voor het EPB-beleidskader spelen veel aspecten en belangen 

een rol, wat een afweging ingewikkeld maakt. Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende 

aanbevelingen worden gegeven. 

 

Aanbeveling 1: Overweeg om de aanpak te differentiëren via een combinatietraject 

 

Het EPB-beleidskader is van toepassing op een grote diversiteit aan gebouwen. Door verdere 

verstrenging van de energieprestatie eisen tot een BEN-niveau (en eventueel verder tot 

energiepositief niveau) lijkt een uniforme aanpak niet langer houdbaar. Het is aan te bevelen om 

waardevolle elementen uit verschillende aanpakken te combineren.  

 

Aanbeveling 2: Focus een vereenvoudigde aanpak vooral op kleinschalige projecten 

 

Gezien er vanuit de stakeholders geen uitgesproken meerderheid voorstander is van een 

algemene vereenvoudiging, kan het aangewezen zijn om deze vereenvoudiging in een eerste 

plaats te richten op kleinschalige residentiële en eenvoudige tertiaire projecten zoals een 

winkelruimte of kleinschalige kantoorruimte.  
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Aanbeveling 3: Gebruik de monitoring van het reëel energieverbruik als informerend en gedrag 

aansturend instrument 

 

Een monitoring van het reëel energieverbruik in het EPB (of EPC)-beleidskader kan een belangrijke 

sturende functie hebben, zowel naar de regeling en onderhoud van de technische installaties als 

naar het gebruikersgedrag. Er zou ook een afzonderlijk EPB-traject op basis van het reëel 

energiegebruik kunnen worden toegepast voor zeer specifieke pilootprojecten die doorgedreven 

inzetten op innovatie en nieuwe (onbekende) technologieën.  

 

Aanbeveling 4: Onderzoek de afstemming met andere toepassingsgebieden via BIM 

 

Een mogelijke opportuniteit tot stroomlijning van het ruimer beleidskader ligt in de afstemming 

van invoermethodes en berekeningsmodules met andere wetgevende kaders en 

toepassingsgebieden die parallel voorkomen in een bouwproces. Het stroomlijnen van parallelle 

taken en berekeningen kan de EPB-procedure vereenvoudigen zonder noodzakelijk de 

achterliggende berekeningsmethode te moeten vereenvoudigen. Het lijkt opportuun om als 

centraal instrument hiervoor BIM toe te passen.  

 

Aanbeveling 5: Volg ontwikkelingen in andere lidstaten op en verken samen met Europese 

partners 

 

De verkenning van de EPB-beleidskaders in andere lidstaten heeft de discussie over een 

alternatieve aanpak voor een Belgische EPB 2.0 meer diepgang bezorgd. Het is cruciaal 

interessante ontwikkelingen – zoals de vereenvoudigde methode in Duitsland, aanpak reëel 

energieverbruik in Zweden en de gebiedsgebonden aanpak in Nederland – te blijven opvolgen.  

 

Aanbeveling 6: Maak gebruik van de synergie tussen slimme energiezuinige gebouwen en de 

energiemarkt in transitie 

 

Gebouwen worden steeds energiezuiniger met de capaciteit om energie te produceren, op te 

slaan, te verhandelen en slim te controleren, en dit geïntegreerd in een slim district. Voor de 

ontwikkeling van een EPB 2.0 lijkt het dan ook aangewezen rekening te houden met de nieuwe 

mogelijkheden van een energiemarkt in transitie, waar gebouwen op een steeds meer 

(inter)actieve manier deel van uitmaken. 
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1. Inleiding 
 

   
  

In opdracht van de Vlaamse overheid, en in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk en het 

Waals Gewest, hebben het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) en Energieonderzoek 

Centrum Nederland (ECN) een beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd om een stappenplan 

voor aanpassingen van het Belgische ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB)-beleidskader te 

verkennen. 

 

Het doel van het project was om via enerzijds een verkenning van innovatieve EPB-

beleidsaspecten in Europese lidstaten en de visie en expertise van Belgische stakeholders 

anderzijds, een eerste aanzet te verkrijgen tot een alternatieve aanpak voor een Belgisch EPB-

beleidskader, en in het bijzonder de EPB-berekeningsmethodiek. 

 

Het EPB-beleidskader is ruimer dan de berekeningsmethodiek. Het slaat ook op de na te leven 

procedures, de software, het handhavingskader en de algemene regelgevingscontext. Daarnaast is 

er ook de link en de gemeenschappelijke benadering met het energieprestatiecertificaat (EPC)-

beleidskader voor bestaande gebouwen.  

 

Het huidige EPB-beleidskader verschilt relatief weinig van de aanpak zoals die werd vorm gegeven 

in 2002-2005. De bouwpraktijk is in die tijd echter ingrijpend gewijzigd, onder meer door 

stapsgewijze verstrenging van de energieprestatie-eisen. Daar waar de EPB-eisen tot enige jaren 

geleden nog met standaardtechnieken en -technologieën konden worden behaald, is dit 

momenteel een grotere uitdaging. Om toekomstbestendig te zijn, zou het EPB-beleidskader mee 

moeten evolueren met de groeiende complexiteit en innovatie in de sector. 

  

Vanuit dit perspectief wensen de drie gewesten in 2018 een stappenplan voor een EPB 2.0 uit te 

werken waarbij de haalbaarheid wordt nagegaan om het huidige EPB-beleidskader te 

vereenvoudigen of te vernieuwen. 

 

Leeswijzer 

Dit rapport analyseert de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen van het huidige EPB-

beleidskader. Hoofdstuk 2 bevat een algemene verkenning die België situeert ten opzichte van de 

aanpak in andere EU-landen. Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van een digitale bevraging van 

stakeholders over het Belgische EPB-beleidskader, en in het bijzonder de EPB-

berekeningsmethodiek. Hoofdstuk 4 verkent alternatieve aanpakken om de huidige EPB-

berekeningsmethodiek te vereenvoudigen of te vernieuwen. Tot slot bevat hoofdstuk 5 conclusies 

en aanbevelingen. 
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2. Verkenning België versus 
andere EU-landen 

 

   
  

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het Belgische EPB-beleidskader gespiegeld aan specifieke aspecten van het 

EPB-beleidskader in andere Europese lidstaten. Deze verkenning is voornamelijk gebaseerd op 

desktop research en interviews met nationale experten. 

 

In het kader van deze opdracht is er een eerste brede verkenning uitgevoerd naar elementen zoals 

de implementerende overheid, de aanbieder van EPB-software en het handhavingsorgaan. 

Vervolgens zijn de lidstaten geïdentificeerd die specifiek innovatieve of relevante aspecten hebben 

geïmplementeerd in hun EPB-beleidskader, relevant voor de verkenning en uitwerking van een 

EPB 2.0 in België. Deze identificatie van inspirerende aanpakken is uitgevoerd op basis van de 

volgende aandachtspunten: 

• Vereenvoudigde aanpak (snellere procedure, kostenbesparing, eenvoudigere 

berekeningsmethode); 

• Integratie nieuwe of innovatieve technologieën; 

• Integratie reëel energieverbruik. 

 
Zowel in Duitsland, Ierland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zweden werden relevante 

aanpakken gevonden. In de analyse werden ook Frankrijk, Denemarken en Portugal verkend, maar 

hier werden geen aanpakken geïdentificeerd voldoende relevant in kader van dit onderzoek. Deze 

landen komen in de detailanalyse dan ook niet verder aan bod. 
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Figuur 1 Europese lidstaten met relevante EPB-aanpakken geïdentificeerd voor deze opdracht 

 
 

2.2 De EPB-methodologie in België 
 
Om de uitstoot van de broeikasgassen in gebouwen te verminderen en haar klimaat- en 

energiedoelstellingen te behalen, legt de Europese Unie onder andere via de richtlijn 

‘Energieprestatie van gebouwen’ (=EPBD) (The European Parliament and The Council of the 

European Union, 2010) de Europese lidstaten verplichtingen op om de energieprestatie van 

gebouwen te verbeteren. 

 

Deze richtlijn bevat verplichtingen zoals het beschikken over een methode om de 

energieprestaties van gebouwen te berekenen, minimumeisen voor de energieprestaties van 

nieuwe gebouwen en van bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan - met 

‘bijna-energieneutraal’ (BEN in Vlaanderen, Q-ZEN1 in Wallonië) gebouwen als verplichting vanaf 

2021 -, het ter beschikking stellen van een energieprestatie-certificaat, keuring van technische 

installaties, etc. 

 

In België implementeren de gewesten de EPBD-richtlijn in eigen regelgeving aangezien 

energieprestatieregelgeving grotendeels een gewestelijke bevoegdheid is. Voluit spreken we over 

‘Energieprestatie en Binnenklimaat’, afgekort EPB2. Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een 

bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. 

  

In de drie gewesten worden de eisen regelmatig aangescherpt en de procedures aangepast (zoals 

behandeling bouwknopen, integratie luchtdichtheid, S-peil in Vlaanderen, ‘Actieplan innovatie in 

EPB’ in Vlaanderen, streven naar een geïntegreerde EPB-EPC methode etc.). De grafiek hieronder 

                                                           
1  Bâtiment dont la consommation est quasi nulle ou bâtiment Quasi Zéro Energie 
2  EPB in de Vlaamse context staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’, terwijl EPBD in de Europese 

context staat voor ‘Energy Performance of Buildings Directive’. 
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toont aan dat het gemiddeld E-peil3 van de eengezinswoningen in Vlaanderen steeds beter wordt 

en daarmee het verstrengingspad (wettelijke eis – zwarte kolommen) duidelijk voorafgaat om 

tegen 2021 het BEN-niveau (=E30) te kunnen bereiken. 

Figuur 2 Evolutie wettelijk en gemiddeld E-peil voor eengezinswoningen in het Vlaamse Gewest (Bron: Vlaams 
Energieagentschap) 

 
 

De specifieke eisen hangen af van datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

of melding is ingediend. De onderstaande tabel geeft aan welke EPB-eisen van kracht zijn voor het 

Vlaamse Gewest voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding 

vanaf 1 januari 2018, afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming.  

 

                                                           
3  Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in 

standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de 
thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie en de bezonning van het gebouw. Daarnaast 
beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van 
het gebouw deze maatstaf. http://www.energiesparen.be/epb/epeileis. 
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Tabel 1 Overzicht EPB-eisen in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2018 (Bron: Vlaams Energieagentschap) 

 
 

Het softwarepakket om de energieprestatie van gebouwen te rapporteren, de EPB-software 3G, 

wordt gezamenlijk aangeboden door de drie gewesten.4 Het gebruik van deze software is gratis, 

maar wel verplicht. Het is de EPB-verslaggever die de energieprestatie van een gebouw 

rapporteert aan de gewestelijke bevoegde administraties en de (ver)bouwer advies geeft.5 

  
Voor de implementatie van deze richtlijnen streven de drie gewesten ernaar om een zo 

geharmoniseerd mogelijke aanpak te realiseren. Dit via onder andere het ‘EPB-platform’, een 

permanente overlegstructuur tussen de bevoegde gewestelijke administraties met als doel om in 

de mate van het mogelijke een gemeenschappelijke berekeningsmethode van de energieprestatie 

van nieuwe gebouwen tot stand te brengen. Aangezien elk gewest een verschillende 

regelgevingsagenda heeft, is het niet altijd mogelijk dat de drie gewesten op elk moment dezelfde 

aanpak hebben. Zo zijn er tussen de gewesten bijvoorbeeld verschillen tussen de toegepaste 

energieprestatie-indicator, de eisen omtrent het installeren van een minimumaandeel 

hernieuwbare energie en het gestelde ambitieniveau. 

  

                                                           
4  Meer informatie over de EPB-software: http://www.energiesparen.be/epb/prof/software  
5  Meer informatie over de EPB-verslaggever, de regelgeving en EPB in de drie gewesten: 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/home, https://energie.wallonie.be/fr/devenir-certificateur-peb-agree-de-
batiment-residentiel-existant.html?IDC=6950, http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie/de-energieprestatie-
van-gebouwen-epb. 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/software
http://www.energiesparen.be/epb/prof/home
https://energie.wallonie.be/fr/devenir-certificateur-peb-agree-de-batiment-residentiel-existant.html?IDC=6950
https://energie.wallonie.be/fr/devenir-certificateur-peb-agree-de-batiment-residentiel-existant.html?IDC=6950
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2.3 EPB-beleidsaanpak in Europese lidstaten 
 

Bij het verkennen van mogelijke alternatieve aanpakken voor de EPB-methodologie toegepast in 

de drie gewesten werd een analyse gemaakt van innovatieve aanpakken die andere Europese 

lidstaten hebben ontwikkeld. De verschillende innovaties proberen een antwoord te bieden op 

vragen rond het sneller en/of makkelijker integreren van nieuwe technologieën of bijvoorbeeld 

het vereenvoudigen van de aanpak voor bepaalde gebouwtypologieën. 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal algemene bevindingen over de verschillende 

lidstaten ter positionering van België in zijn ruimere EU-context. Daarnaast wordt er ook een meer 

gedetailleerde toelichting gegeven van een aantal lidstaten wiens innovatieve aanpak als inspiratie 

kan dienen voor de verdere analyse en ontwikkeling van mogelijke alternatieve aanpakken voor de 

EPB-rekenmethodologie. 

 

Wanneer we het in België over EPB-hervorming hebben, rijst vaak het vraagstuk rond 

harmonisatie tussen de verschillende gewesten. Wat dient op welk niveau beslist en gehandhaafd 

te worden en hoe uniek of verschillend zijn we eigenlijk van de rest van Europa? Uit de 

onderstaande analyse blijkt dat verschillende EU-lidstaten niet zo geharmoniseerd zijn als vaak 

aangenomen wordt. Het enige punt waarop de Belgische situatie werkelijk uniek is, is dat onze 

energiebesparingsdoelstellingen niet op federaal maar op regionaal of gewestelijk niveau bepaald 

worden zoals te zien is op de onderstaande figuur. 

Figuur 3 Beleidsniveau waarop de energiebesparingsdoelstellingen worden bepaald (Bron: National Energy Efficiency Action 
Plans) 

 

Wanneer we over de specifieke BEN-definitie spreken, zien we dat deze in het Verenigd Koninkrijk 

ook verschilt aangezien ze op het niveau van de landen (Engeland, Schotland, Noord-Ierland en 

Wales) wordt bepaald.  
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Figuur 4 Beleidsniveau waarop de BEN-definitie wordt bepaald (Bron: CA-EPBD, BPIE) 

 
 

Buiten het Verenigd Koninkrijk en België dient deze schijnbare harmonisatie op nationaal niveau 

genuanceerd te worden. In Ierland bijvoorbeeld hanteren verschillende regio’s hun eigen 

energieprestatiestandaards omdat ze de nationale standaard onvoldoende ambitieus achten. In 

Zweden bestaat er dan weer één standaard en rekenmethodologie maar deze wordt anders 

geïnterpreteerd door de verschillende lokale overheden. Dit leidt ertoe dat een gebouw in de ene 

gemeente voldoet en gecertificeerd kan worden maar datzelfde gebouw in bijvoorbeeld een 

aangrenzende gemeente mogelijks niet voldoet. Onderstaande figuur geeft aan op welk niveau de 

rekenmethodologie vastgelegd wordt in de verschillende EU-lidstaten. 

Figuur 5 Beleidsniveau waarop de EPB-rekenmethodologie wordt bepaald (Bron: CA-EPBD, BPIE) 

 
 

 

Wanneer we analyseren wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de gestelde eisen, de 

bijhorende kwaliteitscontroles of de ontwikkeling van de software, dan wordt duidelijk dat er een 
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grote fragmentatie is tussen de verschillende lidstaten zoals de drie onderstaande figuren 

illustreren. In Zweden gebeurt de handhaving door de lokale autoriteit en wordt de eigenlijke 

kwaliteitscontrole op het EPC bijvoorbeeld uitgevoerd door een private derde partij. Er wordt 

eveneens een privaat ontwikkelde software gebruikt. Italië en Spanje hanteren dan weer een 

gelijkaardig principe als België waarbij alle verantwoordelijkheid bij de regionale overheden ligt. Al 

laten beide landen wel zowel publiek als privaat ontwikkelde softwarepakketten toe.  

 

Figuur 6 Beleidsniveau verantwoordelijk voor het handhaven van de energieprestatie-eisen (Bron: CA-EPBD, BPIE) 

 
 

Figuur 7 Instantie verantwoordelijk voor de kwaliteitshandhaving van EPC's (Bron: CA-EPBD, iBRoad-project, BPIE) 
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Figuur 8 Publieke of private software aanbieder? (Bron: BPIE) 

 
 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat er relatief weinig sprake is van effectieve harmonisatie 

binnen andere lidstaten en al zeker niet van Europese harmonisatie. Of hiernaar moet worden 

gestreefd is een open vraag. De diversiteit in aanpakken brengt een aantal inventieve oplossingen 

naar voor die interessant kunnen zijn als inspiratie voor deze huidige opdracht. 

 

Onderstaand worden een aantal innovatieve aanpakken meer in detail toegelicht. Wat houdt de 

aanpak precies in en waar werkt het of loopt het misschien nog wat mank?  

  



 
 
 

 

  Pagina 21 van 91 ECN-E--18-014 

2.4 Zweden – reëel energieverbruik 
 

De algemene eisen 

 

Zweden is het enige land in Europa dat momenteel toelaat om de energieprestatie voor nieuwe 

gebouwen en grondige renovaties te evalueren op basis van het reëel gemeten energieverbruik. 

De methodologie is gebaseerd op drie verschillende pijlers waarvan het reëel energieverbruik er 

één is. De andere twee pijlers zijn de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, die een 

gemiddelde U-waarde van 0,4 W/m2K moet behalen, en het maximum geïnstalleerd vermogen 

voor elektrische verwarming.  

Figuur 9 De drie pijlers van het Zweedse energieprestatiebeleid 

 
 

Als algemene eis wordt gesteld dat het primaire energieverbruik van een nieuwe eengezinswoning 

niet meer dan 90 kWh/m2/jaar mag bedragen. Het primaire energieverbruik, gebaseerd op de 

deelposten afgeleverde energie voor verwarming, comfort koeling, sanitair warm water en 

elektriciteit niet voor verwarming, wordt als volgt berekend (Boverket, 2017): 

 

 
Waarbij: 

• Euppv  = afgeleverde energie voor verwarming 

• Fgeo = geografische factor 

• Ekyl = comfort koeling 

• Etvv = sanitair warm water 

• Ef = elektriciteit niet voor verwarming 

• Atemp = verwarmde vloeroppervlakte 

• PEi = primaire energiefactor 

 

Aangezien Zweden binnen verschillende klimaatzones valt, is er een indicator voorzien die de 

specifieke geografische ligging in rekening brengt [Fgeo]. Opvallend is dat deze geografische factor 

Pijlers van het Zweedse 
energieprestatiebeleid

Specifiek gemeten primair 
energieverbruik

Gemiddelde 
warmtedoorgangscoëfficiënt 

(U-waarde 0,4)

Maximum geïnstalleerd 
vermogen voor elektrische 

verwarming
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afhankelijk is van de gemeente, en er dusdanig wordt rekening gehouden met een 30-tal 

verschillende klimaatzones (terwijl dit tot 2016 vier zones betrof). 

 

Het verificatieproces 

 

Bij het indienen van de bouwvergunning door de bouwheer wordt aangegeven hoe het 

verificatieproces na oplevering zal gebeuren, d.m.v. een theoretische berekening of op basis van 

het gemeten verbruik. Om makkelijker groen licht te verkrijgen voor de bouwvergunning wordt 

sterk aangemoedigd om reeds een inschattingsberekening van het energieverbruik toe te voegen. 

Deze ontwerpberekening wordt aangevuld met gestandaardiseerde input voor klimaatzone, 

gebouwgebruik en gebruikersgedrag van het Zweedse programma voor standaardisatie en 

verificatie van de energieprestatie van gebouwen (SVEBY).  

 

 
De finale verificatie van het bouwproject dient voltooid te worden binnen de twee jaar na 

oplevering. De bouwheer is verantwoordelijk voor het opmeten van het energieverbruik over een 

periode van 12 opeenvolgende maanden en kan zelf beslissen hoe deze meting uitgevoerd wordt. 

Dit gebeurt echter meestal op basis van de EPC-procedure waarbij de energiefacturen worden 

verzameld door een onafhankelijke energie-expert die het rapport samenstelt. 

 

Op het gemeten energieverbruik wordt een normalisatie uitgevoerd om de data te corrigeren naar 

enerzijds een normaal verbruik en anderzijds een standaard buitenklimaat. 

De verschillende deelposten worden als volgt opgemeten en genormaliseerd: 

• Verwarming wordt verondersteld afzonderlijk gemeten te worden indien dit technisch en 

economisch haalbaar is. Met het groot aandeel verwarming op basis van warmtenetten 

(ca. 55%), warmtepompen (ca. 21%) of andere elektrische verwarming (ca. 11%) is dit 

relatief eenvoudig op te volgen. De verwarming wordt genormaliseerd op een 

temperatuurinstelling van 21˚C en interne warmtewinsten (zoals aantal personen, 

verlichting, etc.) worden in rekening gebracht, evenals een geografische factor.  

• Sanitair warm water (SWW): er wordt geen geografische factor in rekening gebracht zoals 

voor verwarming het geval is. Volgens het wettelijk kader zou het energieverbruik van 

Ontwerpfase

Een referentieplan wordt door 
de bouwheer bij de gemeente 
ingediend en bevat:

•Calculatie van de 
energieconsumptie op basis van 
gestandaardiseerde gegevens;

•Specificatie hoe de finale 
verificatie zal gebeuren.

Verificatie

Twee alternatieven:

•Meting van de 
energieconsumptie gedurende 
12 maanden binnen de twee 
jaar na oplevering;

•Calculatie gebaseerd op 
gebouwcomponenten, 
oriëntatie en locatie.

Goedkeuring

•De finale vergunning wordt 
afgeleverd door de gemeente 
op basis van de verzamelde 
gegevens. 

•Indien de meting van het 
energieverbruik niet voldoet 
aan de eisen, kan een externe 
energie-expert worden 
aangesteld.
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SWW ook moeten worden gemeten. Aangezien dit meestal niet als economisch haalbaar 

wordt beschouwd, is dit in de realiteit geen vereiste en wordt een genormaliseerd 

verbruik in rekening genomen op basis van de verwarmde vloeroppervlakte. De eventuele 

aanwezigheid van toepassingen zoals een zonneboiler of warmterecuperatie van 

afvalwater wordt eveneens geïntegreerd. 

• Elektriciteitsverbruik niet voor verwarming wordt eenvoudig opgevolgd via de slimme 

meter. Indien er elektrisch wordt verwarmd, dienen er verschillende meters te worden 

geïnstalleerd (of een slimme meter met meervoudige meetfunctie). 

 

Nadat het EPC-rapport wordt afgeleverd, dienen de bouwheer, energie-expert en de lokale 

overheidsverantwoordelijke samen te komen waar de energieresultaten gepresenteerd worden. 

Aangezien de meeste nieuwe gebouwen veel ambitieuzer zijn op vlak van energieprestatie dan de 

verplichting komt het weinig voor dat een gebouw niet voldoet aan de eisen. Indien dit wel het 

geval is kan de lokale overheid eisen dat bijkomende maatregelen worden ondernomen. In geval 

van ‘verwaarloosbare tekortkomingen’ wordt de vergunning meestal toegekend. 

 

In realiteit blijkt de handhaving niet streng: slechts 60% van de lokale overheden wacht ook 

effectief de gemeten resultaten af voor de finale vergunning wordt toegekend. Daarnaast legt 

maar 6% van alle lokale overheden sancties op wanneer niet aan de energie-eisen voldaan wordt. 

(Boverket, 2017) (Benewitz; Elin, 2016) 

 

Enkele aandachtspunten van de Zweedse aanpak: 

• Het is geen vereiste dat het berekend (bouwaangifte) en het gemeten energieverbruik 

overeenkomen, zolang beiden voldoen aan de opgelegde vereisten.  

• Reeds sinds 2009 zijn er op grote schaal digitale meters uitgerold in Zweden. Momenteel 

wordt de tweede generatie reeds geïnstalleerd. Dit vergemakkelijkt het opnemen van het 

gemeten energieverbruik aanzienlijk. (Berggren & Wall, 2017) 

• De energieprestatie-software is een commercieel ontwikkelde software. 

• Voor de ontwerpfase is een eenvoudige calculatie-software toegelaten voor residentiële 

gebouwen. Een dynamische calculatie-software op basis van de EU-standaarden wordt 

aangeraden voor niet-residentiële gebouwen. 

• De vereisten voor doorgedreven renovatie zijn gelijkaardig aan deze voor nieuwbouw. 

• BIM wordt toegepast, maar momenteel enkel voor pilootprojecten. 

 

2.5 Duitsland – vereenvoudigde methode voor eengezinswoningen 
 

Algemene context (Concerted Action - Energy Performance of Buildings, 2016) 

 

In Duitsland wordt de indicator voor de energieprestatie van gebouwen gebaseerd op een 

vergelijking met een referentiegebouw. Het referentiegebouw is identiek aan het individuele 

nieuwbouwproject qua afmetingen, oriëntatie, functie en gebruikspatroon. Het wordt echter 

gemodelleerd met bouwcomponenten en technieken die voorgeschreven zijn in de 

energieprestatiewetgeving. Eens dit referentiegebouw gemodelleerd is wordt de energieprestatie 

tweemaal berekend: eenmaal met de karakteristieken van het referentiegebouw en eenmaal met 

de effectieve materialen en technieken zoals het gebouw uitgevoerd zal worden. Het primaire 

energieverbruik van het reële gebouw mag dat van het referentiegebouw niet overschrijden. Er 

bestaat momenteel nog geen BEN-definitie.  
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Deze doorrekeningen gebeuren via commerciële softwarepakketten. Er is geen officiële erkenning 

van de te gebruiken software maar het Ministerie van Gebouwen en KfW publiceert wel een lijst 

van pakketten die algemeen geaccepteerd worden. De softwareontwikkelaars onderling ‘streven’ 

naar een geharmoniseerde berekening van de resultaten maar hier zijn vandaag geen strakke 

richtlijnen voor. 

 

De handhavingsprocedure 

 

Eens het gebouw opgeleverd is, is het de verantwoordelijkheid van de bouwheer om een EPC te 

verkrijgen bij een energie-expert en in te dienen bij de lokale overheid. Bij welke lokale overheid 

dit ingediend moet worden, is afhankelijk per staat. De energie-expert moet een 

registratienummer aanvragen voor het EPC bij het DIBT (Deutsches Institut fur Bautechnik) en dit 

toevoegen aan het EPC. Indien hij hierin verzaakt, kan een boete tot €5.000 uitgekeerd worden 

aan de expert.  

 

De lokale overheid voert steekproeven uit op de opgeleverde gebouwen of laat deze uitvoeren 

door een onafhankelijke energie-expert. Deze steekproeven evalueren de gebouwdossiers op 

geldigheid en op geloofwaardigheid van de gebruikte parameters voor de energieberekeningen. 

De overheid kan, mits toestemming van de bouwheer, ook het effectieve gebouw komen 

inspecteren. Indien een gebouw niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden kunnen de bouwheer 

en de betrokken experten tot €50.000 boete krijgen. 

 

Vereenvoudigde procedure EnEV Easy 

 

Aangezien de huidige procedure redelijk complex is – zeker voor eenvoudige woningen – werd er 

in 2016 een vereenvoudigde procedure ontwikkeld, genaamd ‘EnEV Easy’. Niet-gekoelde 

residentiële gebouwen hoeven geen individuele berekening meer door te voeren. Ze moeten 

enkel aantonen dat ze voldoen aan een door de regulator gepubliceerde lijst van vooraf bepaalde 

standaarden.  

 

De voorgeschreven varianten omschrijven o.a.6: 

• Maximum U-waardes voor onderdelen van de gebouwschil; 

• Keuzelijst verwarmingstechnieken; 

• Toepassing van standaard bouwknopen; 

• Uitvoering luchtdichtheidsmeting met maximumwaarden; 

• Voorschriften ter bescherming van oververhitting; 

• Vloeroppervlakte tussen 115 m2 en 2.300 m2. 

 

Deze vereenvoudigde methode bevindt zich momenteel in testfase en wordt binnenkort herzien.  

 

2.6 Verenigd Koninkrijk – integratie nieuwe technologieën en BIM 
 
Algemene context7 

De energiestandaarden worden in het Verenigd Koninkrijk op federaal niveau vastgelegd door het 

Departement voor Business, Energie en Industriële Strategie (BEIS). Het beoogde ambitieniveau 

wordt weergegeven o.v.v. een minimum CO2-emissieniveau en gebouwschilvereisten of Target 

                                                           
6  Meer informatie over de minimum vereisten van de EnEV Easy methodologie: http://www.bbsr-

energieeinsparung.de/EnEVPortal/EN/EnEV/Bulletins/modelbuildingmethod/modelbuildingmethod-node.html 
7  http://www.ncm-pcdb.org.uk/sap/page.jsp?id=40 
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Fabric Energy Efficiency (FTEE). Deze wordt bepaald op basis van een referentiegebouw waarvoor 

de gebouwschil wordt doorgerekend (Fabric Energy Efficiency of FEE). De vereisten voor het 

effectieve bouwproject worden dan bepaald volgens de formule TFEE = 1,15 x FEE.  

 

De effectieve calculatiemethode (Standard Assessment Procedure of SAP) wordt uitgewerkt en 

geactualiseerd door de BRE (Building Research Establishment), een voormalige overheidsinstantie 

die nu privaat opereert. De calculatiemethode wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

verschillende deelstaten. De hele SAP wordt ongeveer elke vier tot vijf jaar herwerkt en opnieuw 

goedgekeurd.  

 

De BRE is ook verantwoordelijk voor het testen en goedkeuren van alle privaat ontwikkelde 

softwarepakketten voor de doorrekening van de energieprestatie indicator. De erkende software 

wordt gepubliceerd in een lijst. 

 

Erkenning van nieuwe technologieën 

 

Nieuwe technologieën dienen goedgekeurd en gecertifieerd te worden door de BRE. Eens 

goedgekeurd kunnen ze opgenomen worden in de SAP-database. Aangezien deze database maar 

om de vier tot vijf jaar wordt geactualiseerd, heeft het Verenigd Koninkrijk een intermediaire 

oplossing ontwikkeld die toelaat om technologieën sneller op te nemen in de rekenmethode. 

Gecertifieerde technologieën worden tijdelijk in Appendix Q van de SAP opgenomen zolang deze 

laatste niet is geactualiseerd. Bij de volgende actualisatie wordt de inhoud van Appendix Q 

integraal toegevoegd aan de standaard lijst met technologieën in de SAP.  

 

De fabrikant dient een aanvraag voor goedkeuring in te dienen bij de BRE. Hierin dient o.a. 

vermeld te worden hoe het product getest zal worden. De BRE bekijkt of de aanvraag kan 

behandeld worden binnen de reeds bestaande productcategorieën. Indien dit het geval is, dan kan 

de procedure en het onafhankelijke testen beginnen. Wanneer het product buiten de bestaande 

categorieën valt dienen er bijkomende testen en haalbaarheidsstudies uitgevoerd te worden en 

dus ook bijkomende premies betaald te worden. De standaardpremie voor het starten van de 

procedure bedraagt £2,000. Afhankelijk van de complexiteit en de vereiste testmethodes komen 

hier nog verschillende bijkomende kosten bij. 

 

De onderstaande figuur geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende stappen die 

doorlopen moeten worden tussen fabrikant en BRE om een nieuw product te laten opnemen in 

Appendix Q.  
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Figuur 10 Procesverloop voor de goedkeuring van nieuwe technologieën door BRE (Bron: BRE8) 

 
 

Indien een applicatie door de BRE geweigerd of afgekeurd wordt, kan de fabrikant in beroep gaan. 

Deze dient de BRE op de hoogte te stellen van de intentie om in beroep te gaan waarna het 

volledige dossier overgemaakt wordt aan het bevoegde ministerie (BEIS) ter nazicht. Wanneer de 

fabrikant eveneens ontevreden is met de aanpak van het ministerie, kan een klacht bij de 

ombudsdienst ‘Parliamentary and Health Service’ worden ingediend.  

 

                                                           
8  https://www.bre.co.uk/sap2016/page.jsp?id=3618 
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Er wordt in 2018 aan een nieuwe versie van SAP gewerkt. Deze werd gepland voor oplevering in 

2017 maar werd vertraagd door het lopende onderzoek naar de brandveiligheidsrichtlijnen naar 

aanleiding van de Grenfell Tower tragedie. Een volledige update van de SAP wordt in de loop van 

2018 verwacht. 

 

Vereenvoudigde modeling voor niet-residentiële gebouwen 

 

SBEM9 (Simplified Building Energy Model) is een softwaretool ontwikkeld die het energieverbruik 

van niet-residentiele gebouwen analyseert en wordt gebruikt ter ondersteuning van de nationale 

berekeningsmethode (National Calculation Methodology - NCM), de richtlijn energieprestatie van 

gebouwen (EPBD) en de Green Deal. De tool wordt momenteel gebruikt om de CO2-

emissiewaarden voor nieuwe gebouwen te bepalen in overeenstemming met specifieke 

bouwregelgeving in Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland, Republiek Ierland en Jersey.  

 

SBEM wordt eveneens gebruikt voor het genereren van energieprestatiecertificaten voor niet-

huishoudelijke gebouwen tijdens de bouw en op het moment van verkoop of huur. De nieuwste 

versie van de SBEM-software, iSBEM, kan gratis worden gedownload10. Een speciale versie 

(cSBEM11) is ontwikkeld ter begeleiding van recente herziening van bouwvoorschriften in Engeland 

en Wales. Varianten van de SBEM-tool zijn eveneens in gebruik in Cyprus, Gibraltar en Mauritius 

en de ontwikkelingen zijn aan de gang voor andere landen in Europa. 

 

Een geïntegreerd BIM-systeem 

 

In het Verenigd Koninkrijk wordt Building Information Modeling (BIM) meer en meer ondersteund 

door de overheid. Het is vandaag nog niet gekoppeld aan de energieprestatie regelgeving maar het 

idee van een BIM-aanpak voor meer complexe bouwprojecten vindt steeds meer zijn weg op 

beleidsniveau. De overheid heeft de intentie 

een voorbeeldrol op te nemen en sinds 2016 

is een BIM-level 2 verplicht voor alle 

openbare bouwprojecten. BIM-level 2 

betekent dat elke partij in een bouwproject 

zijn eigen 3D model van het project heeft, 

maar dat alle informatie volgens vaste 

formats wordt uitgewisseld. Op die manier 

kan bijvoorbeeld informatie van de ingenieur 

technieken makkelijk geüpload worden in 

het model van de stabiliteitsingenieur of de 

architect. Dit leidt tot meer efficiënte 

communicatie en analyse van de 

gemeenschappelijke werkgebieden tussen 

de verschillende actoren.  
 

 
 

  

                                                           
9  https://www.bre.co.uk/page.jsp?id=706 
10  http://www.ncm.bre.co.uk 
11  http://www.2013ncm.bre.co.uk 
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2.7 Ierland – een ‘opt-out’ mogelijkheid 
 

Na de economische crisis – en het daarop volgend instorten van de nieuwbouwmarkt - en 

ontevredenheid omtrent de stijgende kost voor de bouwheer, heeft de Ierse overheid ervoor 

gekozen om een zeer verregaande vereenvoudiging door te voeren. Bouwheren kunnen vandaag 

kiezen voor een ‘opt-out’ strategie. Dit betekent dat ze ervoor kiezen om geen officiële certificatie 

te laten uitvoeren. De bouwheer is zelf volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het 

gebouw aan de geldende eisen voldoet. In theorie zou 15% van deze ‘opt-out’ woningen 

gecontroleerd worden bij oplevering maar in realiteit ligt dit voorlopig echter eerder rond 0%. 

(SelfBuild) 

 

De verantwoording van de overheid voor deze verregaande ‘opt-out’ aanpak is dat energie-

efficiënt bouwen ondertussen de norm is geworden en zo sterk ingeburgerd is bij bouwheren, 

aannemers en architecten dat een strikte certificatie niet meer altijd nodig is. De overheid hoopt 

zo om de kostprijs voor bouwprojecten te verlagen en de bouwindustrie aan te wakkeren. Een van 

de vragen die gesteld wordt is of deze woningen bij verhuur of verkoop uiteindelijk toch geen 

certificaat gaan moeten behalen omdat de markt dit vraagt ter vergelijking met andere woningen. 

 

2.8 Nederland - Energieprestatieregelgeving 
 

Algemene introductie van de Nederlandse situatie en berekeningsmethodes  

 

Sinds 1995 geldt er in Nederland regelgeving voor de energieprestatie van nieuwe woningbouw en 

utiliteitsbouw. In het Bouwbesluit worden hiertoe eisen gesteld aan de Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC) voor de verschillende gebouwfuncties. Het Bouwbesluit wijst de 

energieprestatienorm (momenteel NEN 7120) aan als methode om de EPC te bepalen. Voor het 

verkrijgen van een bouwvergunning moet de indiener aantonen dat aan de EPC-eis wordt voldaan.  

 

Vanaf 1 juli 2012 wordt vanuit het Bouwbesluit voor de bepalingsmethode van de energieprestatie 

verwezen naar NEN 7120 voor alle gebouwfuncties. Voor die tijd werd verwezen naar NEN 5128 

voor woningbouw en NEN 2916 voor utiliteitsbouw. NEN 7120 verwijst voor ventilatie door naar 

NEN 8088 en voor transmissieverliezen naar NEN 1068. De kern van de huidige rekenmethode in 

NEN 7120, de warmte- en koudebehoefteberekening, is gebaseerd op de internationale norm ISO 

13790:2008. De rekenmethodiek m.b.t. installaties zijn deels gebaseerd op Europese 

meetmethodes en deels nationaal ingevuld.  

 

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en utiliteitsgebouwen bij verkoop of 

verhuur volgens de wet een energielabel kunnen overhandigen aan de koper/huurder. De 

bepalingsmethodiek voor het energielabel voor woningen (A t/m G) is vanaf 1 januari 2015 

versimpeld en wordt gebaseerd op een tiental woningkenmerken. Deze bepalingsmethode volgt 

NEN 7120 waarbij een aantal versimpelingen is aangewezen in het Nader Voorschrift (2014). Voor 

utiliteitsbouw is de bepalingsmethode voor de Energie-Index (waarvan het energielabel wordt 

afgeleid) beschreven in ISSO 75. Ook ISSO 75 is een versimpeling van de methode voor 

nieuwbouw.  

 

Normsubcommissies zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van NEN 7120 en aanpalende 

normen. Deze normsubcommissies worden gefaciliteerd door NEN (Nederlands Normalisatie 

Instituut) en bemand door belangenpartijen. Doorgaans worden onafhankelijke experts 

aangewezen als rapporteur om voorstellen te doen voor de ontwikkeling en 
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aanpassing/verbetering van de rekenmethodiek en voorstellen van anderen te beoordelen. 

Uiteindelijk is de normsubcommissie zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de norm. 

Hierbij wordt het consensusprincipe gehanteerd.  

 

De procedures voor de integratie van nieuwe technologieën en complexe systemen in de 

Nederlandse berekeningsmethodes (inclusief doorlooptijd)  

 

Nederland kent kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen. Nieuwe technologieën 

die nog niet in de energieprestatienorm worden beschreven, kunnen worden gewaardeerd via een 

gelijkwaardigheidsverklaring. Een gelijkwaardigheidsverklaring is een schriftelijke verklaring waarin 

wordt aangetoond dat alternatieve systeemkeuzen en/of producten die in het kader van de 

vigerende toetsingskaders (NEN 7120, NV 7120 of ISSO 75.1) niet worden gewaardeerd, tenminste 

dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid 

en bescherming van het milieu bieden als bedoeld in genoemde toetsingskaders en relevante 

aanpalende documenten. Bouw- en woningtoezicht toetst voor nieuwbouw of een bouwmateriaal 

of bouwdeel met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Een 

dergelijke verklaring bevat de productgegevens van het desbetreffende product en de betere 

prestatie van het product. Dit is meestal een getalswaarde die in de EPC-berekening kan worden 

toegepast in plaats van een (slechtere) forfaitaire waarde, bijvoorbeeld een beter rendement van 

het warmteterugwinsysteem, een hoger opwekkingsrendement van een ketel of een hoger 

piekvermogen van een PV-paneel. 

 

Een kwaliteitsverklaring is een verklaring dat een product bepaalde eigenschappen heeft die 

bepaald zijn conform een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van 

de Energie-Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of 

productkarakteristieken die gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.  

 

Iedereen kan zelf een kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring opstellen, het is aan bouw- en 

woningtoezicht om dit te toetsen. Deze toets wordt uitgevoerd bij de bouwaanvraagtoetsing. 

  

Om de wildgroei aan verklaringen in te dammen is Bureau Controle en Registratie 

Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) in het leven geroepen. BCRG controleert verklaringen en 

zorgt voor plaatsing in de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en 

Gelijkwaardigheidsverklaringen. Een College van onafhankelijke experts toetst of de claim vermeld 

op de gelijkwaardigheidsverklaring van de leverancier terecht is. Alleen als dat het geval is, plaatst 

BCRG de gecontroleerde verklaringen in de databank. De databank bevat alleen gecontroleerde 

verklaringen.12  In maart 2018 zitten er 1.029 producten in de databank. 

 

Het College is expliciet in het leven geroepen om voor duidelijkheid te zorgen. Daarvoor gebruikt 

het college vastgestelde spelregels en criteria bij de beoordeling van de kwaliteits- en 

gelijkwaardigheidsverklaringen. Het College is onafhankelijk. De leden van het College zijn experts 

op het gebied van bouwfysica, installatietechniek en energietechniek en hebben geen banden met 

fabrikanten en brancheverenigingen. Het betreft medewerkers van onafhankelijke adviesbureaus 

en daarnaast van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Vereniging Bouw- & 

Woningtoezicht Nederland (BWT) en het kennisinstituut voor installatietechniek (ISSO). 

 

De procedure voor een aanvraag is als volgt. Iedere twee maanden komt het College van 

Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) bij elkaar, waarbij alle aanvragen worden beoordeeld. 

Alle stukken voor de aanvraag dienen twee weken voor de vergadering binnen te zijn. Er wordt 

                                                           
12  De databank is openbaar en hier te vinden: https://www.bcrg.nl/zoeken.  

https://www.bcrg.nl/zoeken
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naar gestreefd om uiterlijk twee maanden na aanvraag een reactie te sturen. Er is geen wachttijd: 

mochten er zoveel aanvragen zijn dat het College ze niet allemaal kan behandelen, dan wordt er 

een tweede vergadering belegd. Als het college de aanvraag voldoende onderbouwd acht, dan 

wordt deze goedgekeurd. Doorgaans gebeurt dat tijdens de vergadering. Als de aanvraag wordt 

afgekeurd, kan de aanvrager deze aanpassen en wordt de aanvraag twee maanden later opnieuw 

in behandeling genomen, mits de gevraagde aanvullingen op tijd ontvangen zijn. De procedure 

loopt doorgaans vlot. Vertragingen komen meestal doordat een indiener zijn stukken niet op tijd 

of onvolledig indient. In dat geval wordt de aanvraag niet in behandeling genomen of afgewezen. 

Als er slechts kleine zaken ontbreken, dan worden de aanvullende gegevens tussentijds door één 

van de collegeleden beoordeeld en waar mogelijk goedgekeurd. Het is ook mogelijk om een 

spoedprocedure aan te vragen. In dat geval vindt de beoordeling binnen 14 dagen plaats. Mochten 

aanvullingen nodig zijn, dan worden deze ook met spoed beoordeeld. Zodra de verklaring 

goedgekeurd is, is deze direct toepasbaar. Eén keer per jaar wordt aan de normsubcommissie 

Energieprestatie gerapporteerd over de beoordeling van nieuwe technieken die nog niet in een 

relevante norm zijn beschreven.  

 

Voor kwaliteitsverklaringen geldt dat er een nieuwe kwaliteitsverklaring moet worden 

aangevraagd als de norm wijzigt waarop deze is gebaseerd. Daarnaast moet elk jaar een 

conformiteitsverklaring worden opgesteld waarin wordt verklaard dat het product nog steeds 

hetzelfde is en hetzelfde presteert als het product dat in de databank is opgenomen.  

 

Voor gelijkwaardigheidsverklaringen hangt het volledig van het product af welke onderbouwing 

nodig is. Dit kunnen berekeningen, laboratorium metingen of praktijkmetingen zijn. Als een 

product nog niet op de markt is, zijn praktijkmetingen echter meestal niet mogelijk. Eén van de 

uitgangspunten is dat fabrikanten niet onnodig op kosten worden gejaagd om belemmeringen 

voor de introductie van innovaties te voorkomen. Wel wordt geëist dat binnen een á twee jaar 

wordt aangetoond dat het product daadwerkelijk energie bespaart.  

 

Opname in de databank is niet verplicht. De meeste partijen laten hun product echter wel 

opnemen. Veel projectontwikkelaars gebruiken de databank als instrument om innovatieve 

technieken te selecteren, waarvan de prestatie in zekere mate gegarandeerd is. Producten die niet 

in de databank zijn opgenomen, worden daardoor niet gekozen. Voor fabrikanten geldt de 

databank van innovatieve producten hierdoor als marketingtool.  

 

De overeenstemming tussen het energiegebruik dat berekend wordt met de Nederlandse 

berekeningsmethode en het reëel energiegebruik  

 

De Nederlandse methode is bedoeld om de energieprestatie van gebouwen te toetsen onder 

gestandaardiseerde omstandigheden (gestandaardiseerd klimaat en gebruik). De methode is 

expliciet niet bedoeld om een reële inschatting te maken van het werkelijk energiegebruik van een 

individueel gebouw. Wel wordt er naar gestreefd om gemiddeld voor Nederland op reële waarden 

uit te komen: er wordt uitgegaan van gemiddeld representatief gebruik (zoals interne warmtelast, 

binnentemperatuur etc.).  

 

In 2016 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) samen met De 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzocht of het wenselijk en haalbaar was om 

meerdere bepalingsmethoden voor de energieprestatie van gebouwen naast elkaar te hanteren. 

Daarin heeft de relatie tussen berekende energieprestatie en het werkelijke energiegebruik veel 

aandacht gekregen. Er is er toen voor gekozen deze directe koppeling niet te leggen.  
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De belangrijkste argumenten daarvoor waren (Valk & Kruithof, 2016):  

• De grote invloed van het gebruikersgedrag op de daadwerkelijke energieprestatie.  

• De beleidsmatige wens om een uniforme grenswaarde voor het gehele land vast te stellen.  

• De te verwachten hoge complexiteit van een bepalingsmethode die dat zou vragen. 

 

De complexiteit van de rekenmethodes en processen om de energieprestatiewetgeving te 

vereenvoudigen  

 

De rekenmethodiek is een maandmethodiek. Er is regelmatig discussie over de complexiteit. Dit 

betreft de omvang van de norm (NEN 7120 heeft ruim 400 pagina’s), de mate van detailuitwerking 

van diverse onderdelen, de hoeveelheid invoerparameters (vooral de complexiteit van het 

verzamelen hiervan) en de transparantie van de methodiek (correctiefactoren). Belangenpartijen 

zien hun eigen onderwerp graag gedetailleerd uitgewerkt, waardoor het moeilijk is om omvang en 

detailuitwerking binnen de perken te houden. Het uitgangspunt voor het beperken van de 

complexiteit van de rekenmethodiek is vooral om het aantal invoerparameters voor de gebruiker 

beperkt te houden. De motivatie hierbij is dat complexiteit onder de motorkap niet van belang is 

voor de eindgebruiker van de methodiek.  

 

Omdat voor bestaande bouw het verzamelen van invoerparameters lastiger kan zijn dan voor 

nieuwbouw, zijn in de methodieken voor bestaande bouw shortcuts opgenomen, bijv. forfaitaire 

Rc- en U-waardes per bouwjaarklasse.  

 

Afstemming tussen de berekeningsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw  

 

In 1995 is de energieprestatiemethodiek ontwikkeld gericht op nieuwbouw. Kort daarna is een 

vrijwillige methodiek voor bestaande bouw ontwikkeld, gebaseerd op de nieuwbouwmethode. In 

eerste instantie zijn beide methodieken los van elkaar geëvolueerd, waardoor ze steeds verder uit 

elkaar gingen lopen. Bij de ontwikkeling van NEN 7120 is een poging gedaan om de methodieken 

voor nieuwbouw en bestaande bouw voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw te integreren.  

 

Werkelijke integratie is tot nu toe niet gelukt. Voor bestaande woningbouw is het Nader 

Voorschrift (2014) ontwikkeld, welke de wijzigingen beschrijft t.o.v. NEN 7120 voor bestaande 

woningbouw (vooral shortcuts om de invoer te versimpelen). Voor bestaande utiliteitsbouw is de 

rekenmethode beschreven in ISSO 75, dit betreft een volledig uitgewerkte rekenmethodiek, 

vergelijkbaar met NEN 7120 die ook vereenvoudigde invoer omvat.  

 

Bij de ontwikkeling van NTA 8800 (zie volgende punt) zal nieuwbouw en bestaande bouw naar 

verwachting volledig in één rekenmethodiek worden geïntegreerd.  

 

Overeenstemming met de Europese regelgeving 

 

De huidige energieprestatienormen zijn voor een groot deel gebaseerd op Europese normen:  

• NEN 7120: warmte- en koudebehoefteberekening is redelijk in lijn met ISO 13790:2008, 

diverse installatie-onderdelen zijn ook gebaseerd op Europese normen  

• NEN 8088: niet gebaseerd op Europese normen  

• NEN 1068: vrijwel volledig in overeenstemming met de diverse Europese 

transmissienormen (Rc-waarde dichte constructies, U-waarde beglazing, koudebruggen 

etc.)  

• NEN 5060: klimaatdata wordt berekend conform ISO 15927-4:2005.  
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In 2017 is gestart met de ontwikkeling van NTA 8800, met als doel de Europese EPB normen te 

implementeren in Nederland. Streven hierbij is de Europese normen zoveel als mogelijk over te 

nemen. Op onderdelen wordt teruggevallen op de Nederlandse methodiek van NEN 7120: 

wanneer de Europese normen niet sluitend zijn of gaten bevatten, de Europese normen de 

Nederlandse situatie niet voldoende dekken, de Europese normen zo gedetailleerd zijn dat ze veel 

meer invoerparameters bevatten dan de Nederlandse methodiek en/of wanneer de Nederlandse 

norm geavanceerder is. Het streven is dat NTA 8800 in de zomer van 2018 gereed is.  

 

Energieprestatie op gebiedsniveau  

 

Gebiedsmaatregelen kunnen sinds 1 juli 2012 worden gewaardeerd via NVN 7125: 

Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau. Voor deze datum was het niet mogelijk 

om gebiedsmaatregelen op hun prestatie te beoordelen, aangezien het Bouwbesluit zich beperkt 

tot het perceel. In 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (toen nog het ‘Ministerie van 

VROM’) met marktpartijen in het zogenaamde Lente-akkoord afgesproken dat ook 

gebiedsmaatregelen gewaardeerd kunnen gaan worden. Hiervoor is in het Bouwbesluit een 

getrapte EPC13-eis opgenomen: in principe moet een gebouw de wettelijke EPC-eis halen met 

gebouwgebonden maatregelen, echter een stukje mag in plaats daarvan via gebiedsmaatregelen 

ingevuld worden. Met de maatregelen op gebouwniveau moet men een vastgesteld eisen niveau 

halen, zodat een minimale gebouwkwaliteit wordt gegarandeerd: men mag maximaal 33% boven 

de eis uitkomen. Die laatste (maximaal) 33% kan dan via gebiedsmaatregelen worden opgelost. 

Voor woningen bijvoorbeeld geldt een EPC van 0,4. Deze mag volledig met gebouwgebonden 

maatregelen worden gerealiseerd, maar als voor een mix van gebouw- en gebiedsoplossingen 

wordt gekozen mogen de gebouwgebonden maatregelen niet leiden tot een EPC van meer dan  

1,33 x 0,4 = 0,532. De laatste 33%, dus tot het maximale niveau van EPC = 0,4, zal vervolgens door 

gebiedsmaatregelen moeten worden aangevuld.  

 

Voorbeelden van gebiedsmaatregelen zijn onder andere stadsverwarming (externe 

warmtelevering), grootschalige zonne-energie en windmolens. In de norm is ook opgenomen hoe 

andere maatregelen op gebiedsniveau in de EPC gewaardeerd kunnen worden.  
 

Kosten voor de overheid omwille van aspecten zoals onder andere handhaving, ontwikkeling 

software, ontwikkeling rekenmethodiek, kennisontwikkeling experts, etc.  

 

De belangenpartijen die lid zijn van de normsubcommissies dragen bij aan de ontwikkeling van de 

rekenmethodiek, zowel door het leveren van expertise als door een contributie voor 

normcommissielidmaatschap. Daarnaast financiert de overheid de overige kosten voor de 

ontwikkeling van de methodiek. De software wordt door commerciële partijen op eigen kosten 

ontwikkeld en in de markt gezet.  

 

Het BCRG is in 2009 opgezet in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en werd in eerste 

instantie gefinancierd door de Nederlandse overheid. Sinds enkele jaren werkt het bureau 

zelfstandig en functioneert het als onafhankelijke partij, zonder financiële steun van de overheid. 

 

                                                           
13  In de Nederlandse regelgeving staat EPC voor Energie Prestatie Coëfficiënt. 
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2.9 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk werd het Belgische EPB-beleidskader gespiegeld aan specifieke aspecten van het 

EPB-beleidskader in andere Europese lidstaten. In een inleidende en algemene verkenning van 

meerdere lidstaten werd aangegeven welk overheidsniveau of organisatie verantwoordelijk is voor 

functies zoals de implementatie van de wetgeving, het aanbieden van EPB-software en de 

uitvoering van een handhaving.  

 

Algemeen wordt er aangenomen dat de EPB-beleidsaanpak in andere Europese lidstaten, in 

tegenstelling tot België, sterk gecentraliseerd is. Het is dan ook enigszins verrassend dat 

verscheidene andere lidstaten zoals Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en zelfs 

Duitsland een gedecentraliseerde aanpak hebben. De verspreide verantwoordelijkheid over 

verschillende beleidsniveaus voor bijvoorbeeld het opleggen van eisen, verantwoordelijkheid voor 

de software, uitvoering handhaving, etc. leidt vaak tot complicaties en een moeilijke 

implementatie. 

 

Op lokaal beleidsniveau is het in vele lidstaten een vaak voorkomend probleem dat 

energieprestatiewetgeving verschillend wordt geïnterpreteerd of behandeld door de lokale 

overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld in Zweden het geval is. Er is dikwijls geen harmonisatie van 

een handhavingsbeleid (bv. in Duitsland heeft het Federale niveau geen overzicht van de controles 

in de verschillende staten) of het opleidings- en competentiekader voor EPB-verslaggevers 

verschilt (bv. de opleiding van verslaggevers in Engeland en Wales verschilt van die in Schotland). 

 

Over het algemeen wordt er – in tegenstelling tot in België – een zwakke handhaving uitgevoerd in 

de Europese lidstaten. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een bevraging van 2014 dat bijna de helft van de 

lidstaten (nog) geen kennis hebben van de uiteindelijke effectieve energieprestatie van nieuwe 

gebouwen14. Dit bijvoorbeeld doordat er enkel controle en handhaving is tijdens de ontwerpfase, 

of doordat er geen aangifte moet gebeuren na het beëindigen van de werken. Het ontbreken van, 

of het uitvoeren van een zwakke handhaving ondermijnt de geloofwaardigheid van 

energieprestatieregelgeving en leidt ertoe dat de sector zich niet of minder snel ontwikkelt op vlak 

van energiezuinig bouwen. 

 

Na de algemene verkenning werden specifiek innovatieve of relevante aspecten toegelicht, 

geïmplementeerd in het EPB-beleidskader van Duitsland, Ierland, Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en Zweden. In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke aandachtspunten 

relevant zijn voor de verkenning van een Belgische EPB 2.0. 

 

Tabel 2 Overzicht van aandachtspunten voor een verkenning van een Belgische EPB 2.0, toegepast in EU-lidstaten 

 

                                                           
14  Bron: Concerted Actions EPBD. 

Aandachtspunten Duitsland Ierland Nederland 
Verenigd 

Koninkrijk 
Zweden 

Vereenvoudigde aanpak V V  V  

Integratie nieuwe of 
innovatieve technologieën 

V  V V  

Integratie reëel energieverbruik     V 

Gebiedsgebonden aanpak   V   

Toepassing BIM    V  
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Er zijn weinig landen in Europa die voorloper zijn op alle aspecten van energiezuinig bouwen en 

het desbetreffende wetgevende kader. Over het algemeen kan gesteld worden dat Denemarken 

duidelijk voorloper is met een sterke focus op een handhavingskader, een helder gecommuniceerd 

aanscherpingspad en een cultuur gericht op warmtenetten en kwaliteit van uitvoering. 

  

De Nederlandse EPB-implementatie heeft enkele interessante perspectieven zoals de 

gebiedsgebonden aanpak, de procedure voor de integratie van nieuwe technologieën en complexe 

systemen en geeft duidelijk aan naar innovatieve aanpakken te streven, gericht op een realistisch 

maar ambitieus perspectief. 

 

Andere landen die vaak worden aangehaald als voorlopers zoals Duitsland, Zweden, Finland en 

Frankrijk hebben vaak een lange voorgeschiedenis en een ingewortelde cultuur van energiezuinig 

bouwen (zeker Duitsland, Zweden en Finland), maar bij een doorlichting van het EPB-beleidskader 

blijken er duidelijke zwaktes te zijn waarop België beter voor de dag komt. Zo heeft Duitsland geen 

BEN-definitie of centrale EPC-database, is er een zwakke handhaving in Frankrijk en Zweden, en 

heeft het Verenigd Koninkrijk haar ambitieuze energieprestatieverplichtingen voor 2020 

teruggeschroefd (The Guardian, 2015). 

 

Het EPB-beleid in België, uitgevoerd door de drie gewesten, is een voorbeeld hoe een EPB-

beleidskader op middellange termijn voor nieuwe gebouwen effectief een transitie heeft 

gerealiseerd waarbij energiezuinige nieuwe gebouwen als norm worden beschouwd. Bovendien 

lijken de doelstellingen om BEN-bouwen concreet te realiseren haalbaar aangezien het huidige 

gemiddelde E-peil in Vlaanderen al voldoet aan de verplichte BEN-eis, terwijl in Brussel deze eis 

reeds vanaf 2015 opgelegd werd. 

 

Het huidige Europa is er een van verschillende snelheden, en met de aankomende revisie van de 

Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen, wordt algemeen aangenomen dat dit niet zal 

veranderen, noch dat er een ver gevorderde harmonisatie kan worden verwacht. Het is dan ook 

belangrijk de implementatie van de EPB-beleidsmaatregelen in de verschillende landen te blijven 

opvolgen, en waar mogelijk informatie uit te wisselen. De vereenvoudigde methode in Duitsland, 

de aanpak in Zweden op basis van het reëel energieverbruik, de gebiedsgebonden aanpak in 

Nederland, BIM-ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, etc. zijn allen relevant voor de 

verkenning van een Belgische EPB 2.0 aanpak. 

  

Onderstaande SWOT-analyse geeft een overzicht van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en 

bedreigingen van het Belgische EPB-kader, en dit op basis van de landenvergelijking (hoofdstuk 2) 

en een bevraging uitgevoerd aan 64 stakeholders (zie hoofdstuk 3). Het vertrekpunt voor deze 

SWOT-analyse is het algemene Belgische EPB-beleidskader, en niet elk gewestelijk EPB-

beleidskader. Gedetailleerde evaluaties van de desbetreffende gewestelijke EPB-beleidskaders zijn 

uitgevoerd door of in opdracht van de gewestelijke administraties.15 

                                                           
15  Tweejaarlijkse EPB-evaluatie van het Vlaamse Gewest: http://www.energiesparen.be/epb/prof/evaluatie.  
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• Effectieve daling van het werkelijke energieverbruik in nieuwe of grondig gerenoveerde   
gebouwen

• Aanwezigheid van een effectief handhavingskader, inclusief innen van boetes

• Gedigitaliseerd proces voor het elektronisch indienen van dossiers

• Beschikbaarheid van centrale (gewestelijke) databank

• Opleiding en begeleiding EPB-verslaggevers

• Unieke software aangeboden door de drie gewestelijke overheden

• Overlegorgaan tussen drie gewesten voor maximale harmonisatie van 
berekeningsmethodieken

• EPB-productgegevensdatabank

STERKTES

• Verschillend EPB-beleidskader per gewest

• Verschillende methodologie voor EPB en EPC

• Lange doorlooptijd van de procedure voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van 
nieuwe technologieën

• Onvoldoende mogelijkheid tot doorrekening van innovatieve bouwconcepten en 
technologieën

ZWAKTES

• Haalbaarheid van bijna-energieneutrale nieuwbouw

• Stijging van expertise en innovatie in de  bouwsector - een innovatieve en high-tech 
bouwsector is aantrekkelijker als werkgever

• Versnelde acceptatie van de installatie van kleinschalige hernieuwbare energie 
technologieën

• De voordelen en de noodzaak van energie-efficiënt bouwen en verbouwen worden bij 
een breed publiek onder de aandacht gebracht

OPPORTUNITEITEN

• Het ontbreken van monitoring of maximale eis voor het reëel energieverbruik

• Onvoldoende garantie op kwaliteit van de uitvoering van de werken - slechte 
uitvoering heeft negatieve impact op de effectieve energieprestatie

• Administratieve lasten en stijgende bouwkost voor de bouwheer

• De energieprestatie krijgt meer aandacht dan andere andere bouwgerelateerde 
aspecten zoals brandveiligheid, milieu impact, gezondheidseffecten en circulaire 
economie

• Geen gelijkgestelde evaluatie van impact hernieuwbare energie technologieën (bv. 
warmtenetten, PV, thermische zonnepanelen)

• De keuze van de primaire energiefactor werkt heel sturend

BEDREIGINGEN
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3. Digitale bevraging 
stakeholders 

 

   
  

3.1 Inleiding 
 
Een brede groep stakeholders heeft deelgenomen aan een digitale bevraging over het Belgische 
EPB-beleidskader, en in het bijzonder de EPB-berekeningsmethodiek. Het doel van de bevraging 
was de visie van de stakeholders te vernemen en een eerste aanzet te verkrijgen tot een 
alternatieve aanpak. 
 
De stakeholders hebben van 12 december 2017 tot en met 8 januari 2018 de gelegenheid gehad 
om een Nederlandstalige of Franstalige vragenlijst in te vullen. De gegevens zijn anoniem 
verwerkt. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de resultaten van de bevraging. Alle 
Nederlandstalige vragen staan in dit hoofdstuk. De Franstalige vragen zijn opgenomen in Appendix 
A.  

3.2 Achtergrond deelnemers 
 

De vragenlijst is door 64 respondenten ingevuld. Bijna de helft van de respondenten 

vertegenwoordigt een beroepsvereniging of beroepsfederatie (zie Tabel 3).  

Tabel 3 Overzicht van het aantal respondenten naar type stakeholder 

Type stakeholder Aantal respondenten Aandeel 

Beroepsvereniging of -federatie 30 47% 

Kennis- of onderzoeksinstelling 11 17% 

Milieubeweging 2 3% 

Overheid 9 14% 

Studiebureau 8 13% 

Andere 4 6% 

Totaal 64 100% 

 

De respondenten hebben aangegeven of zij thuis zijn in de EPB-beleidskaders van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Van de respondenten zijn er 30 

uitsluitend thuis in het EPB-beleidskader van het Vlaams Gewest. 22 respondenten zijn thuis in het 

EPB-beleidskader van meer dan één gewest (zie Figuur 11). 
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Figuur 11 Overzicht van het aantal respondenten dat aangeeft thuis te zijn in het EPB-beleidskader van de gewesten 

 

3.3 Tevredenheid over en impact van het huidige EPB-beleidskader 
 

De eerste reeks vragen is bedoeld om na te gaan hoe tevreden de respondenten zijn over het EPB-

beleidskader en welke impact het over de jaren heen heeft gehad.  

 

Bij elke stelling konden de respondenten kiezen uit “Helemaal eens”, “Eens”, “Neutraal”, “Oneens” 

en “Helemaal oneens”. Bij de stellingen is tussen haakjes het percentage van de respondenten 

weergegeven dat “Helemaal eens” of “Eens” heeft gekozen. Een volledig overzicht van de 

antwoorden is te zien in Figuur 12 en Figuur 13. 

 

Wat is uw mening over de onderstaande stellingen in verband met de impact die het EPB-

beleidskader over de jaren heen heeft gehad? 

 

Het EPB-beleidskader heeft gezorgd voor… 

1. … een aanzienlijke verhoging van de tewerkstelling in de bouwsector. (25%) 

2. … een daling van het aantal nieuwbouwprojecten. (19%) 

3. … een daling van het werkelijke energieverbruik in nieuwe of grondig gerenoveerde 

gebouwen. (91%) 

4. … een snellere integratie van energie-efficiënte bouwpraktijken en technologieën. (84%) 

5. … een sterke verhoging van de administratieve lasten verbonden aan een 

(ver)bouwproject. (78%) 

6. … een stijging van de bouwkost bij grondige renovaties. (80%) 

7. … een stijging van de bouwkost bij nieuwbouw. (77%) 

8. … een stijging van de expertise bij de bouwactoren omtrent energiezuinig bouwen. (88%) 

9. … een verbetering van de uitvoeringskwaliteit van (ver)bouwprojecten. (56%) 

10. … een verhoging van het aantal energetische renovaties van bestaande gebouwen. (31%) 

11. … een versnelde acceptatie van de installatie van kleinschalige hernieuwbare energie 

technologieën. (61%) 

12. … het onder de aandacht brengen van de voordelen en de noodzaak van energie-efficiënt 

bouwen en verbouwen bij een breed publiek. (89%) 

13. … meer innovatie in de bouwsector rond energie-efficiënte nieuwbouw. (81%) 

14. … meer innovatie in de bouwsector rond energie-efficiënte renovatie. (66%) 
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Figuur 12  Wat is uw mening over de onderstaande stellingen in verband met de impact die het EPB-beleidskader over de jaren 
heen heeft gehad? (Stelling 1 t/m 7 van 14) 

 

Figuur 13 Wat is uw mening over de onderstaande stellingen in verband met de impact die het EPB-beleidskader over de jaren 
heen heeft gehad? (Stelling 8 t/m 14 van 14) 

 
Volgens ca. 90% van de respondenten heeft het EPB-beleidskader de voordelen en de noodzaak 

van energie-efficiënt bouwen en verbouwen bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. De 

stelling dat het EPB-beleidskader heeft geleid tot een daling van het werkelijke energieverbruik in 

nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen wordt door ca. 90% van de respondenten 
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onderschreven. Dit heeft volgens ca. 80% van de respondenten wel een stijging van de bouwkost 

bij nieuwbouw en grondige renovaties en een sterke verhoging van de administratieve lasten 

verbonden aan (ver)bouwprojecten met zich meegebracht. 

 
Open vraag: “Andere impact of gevolgen die belangrijk zijn en niet in de bovenstaande lijst 
werden opgenomen” 
 
Sommige stakeholders geven aan dat het EPB-beleidskader heeft geleid tot een onevenwichtige 
verdeling in de aandacht die wordt besteed aan energievraagstukken en andere aspecten die met 
bouwen te maken hebben, bijvoorbeeld de brandveiligheid, gezondheidseffecten en comfort van 
de inzittenden.  
 
Ook is aangegeven dat het EPB-beleidskader heeft geleid tot een verhoogde administratieve 
complexiteit, met name wat betreft het werk van bedrijven in verschillende regio's met 
verschillende voorschriften en criteria. Harmonisatie tussen de gewesten met betrekking tot het 
EPB-beleidskader zou het verrichten van professionele werkzaamheden in verschillende regio's 
eenvoudiger maken. 

3.4 Voornaamste doelen van het EPB-beleidskader 
 
De tweede reeks vragen dient om de voornaamste doelen van een EPB-beleidskader en de EPB-
berekeningsmethode te achterhalen voor nieuwbouw gebouwen en vergunningsplichtige 
renovaties. Het EPB-beleidskader is ruimer dan de berekeningsmethodiek. Het slaat ook op de na 
te leven procedures, de software, het handhavingskader en de algemene regelgevingscontext. Er 
wordt eveneens in beperkte mate gepolst naar het EPC-beleidskader voor bestaande gebouwen.  
 
Bij elke stelling konden de respondenten kiezen uit “Uiterst belangrijk”, “Belangrijk”, “Enigszins 
belangrijk”, “Niet belangrijk” en “Helemaal niet belangrijk”. Bij de stellingen is tussen haakjes het 
percentage van de respondenten weergegeven dat “Uiterst belangrijk” of “Belangrijk” heeft 
gekozen. 

 
Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende doelstellingen voor een EPB-beleidskader (nieuwbouw 
gebouwen en vergunningsplichtige renovaties)?  

 

Geef aan hoe belangrijk voor u onderstaande doelstellingen zijn voor een EPB-beleidskader  

1. … Aan de eindgebruiker een indicatie bezorgen van de algemene prestatie op vlak van 

energie en kwaliteit van het binnenklimaat. (91%) 

2. … Aan de eindgebruiker een indicatie bezorgen van het reële energieverbruik. (58%) 

3. … Aan de eindgebruiker een gestandaardiseerd berekend energieverbruik bezorgen. (55%) 

4. … Bewustmaking rond het maatschappelijk belang van energiezuinig bouwen en 

verbouwen versterken. (83%) 

5. … De bouwheer sturen naar een toekomstbestendig energiezuinig gebouw. (89%) 

6. … De uitvoeringskwaliteit van de nieuwbouw verbeteren. (81%) 

7. … Een representatief overzicht van het nationaal/gewestelijk nieuwbouwpark bekomen. 

(45%) 

8. … Het opleggen van handhaafbare energieprestatie-eisen voor energiezuinige nieuwbouw 

en grondige renovatie. (83%) 

9. … Een energielabel toekennen aan een gebouw om een vergelijking met andere gebouwen 

mogelijk te maken. (67%) 
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Figuur 14 Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende doelstellingen voor een EPB-beleidskader (nieuwbouw gebouwen en 
vergunningsplichtige renovaties)?  

 

 
Ca. 80% van de respondenten vindt het een belangrijke doelstelling van het EPB-beleidskader om 

de bewustmaking rond het maatschappelijk belang van energiezuinig bouwen en verbouwen te 

versterken. Het wordt minder belangrijk gevonden om een indicatie te bezorgen van het reële 

energieverbruik (ca. 60% vindt dit belangrijk of uiterst belangrijk), dan om de eindgebruiker een 

indicatie te bezorgen van de algemene prestatie van een gebouw op vlak van energie en kwaliteit 

van het binnenklimaat (ca. 90% vindt dit belangrijk of uiterst belangrijk). 

 
Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende doelstellingen voor een EPC-beleidskader (bestaande 
gebouwen)?  

 

Geef aan hoe belangrijk voor u onderstaande doelstellingen zijn voor een EPC-beleidskader 

1. … Aan de eindgebruiker een indicatie bezorgen van de algemene prestatie op vlak van 

energie en kwaliteit van het binnenklimaat. (92%) 

2. … Aan de eindgebruiker een indicatie bezorgen van het reële energieverbruik. (59%) 

3. … Aan de eindgebruiker een gestandaardiseerd berekend energieverbruik bezorgen. (58%) 

4. … Bewustmaking rond het maatschappelijk belang van energiezuinig bouwen en 

verbouwen versterken. (88%) 

5. … De bouwheer sturen naar een toekomstbestendig energiezuinig gebouw. (91%) 

6. … Een representatief overzicht van het nationaal/gewestelijk gebouwenpark bekomen. 

(47%) 

7. … Een energielabel toekennen aan een gebouw om een vergelijking met andere gebouwen 

mogelijk te maken. (72%) 
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Figuur 15 Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende doelstellingen voor een EPC-beleidskader (bestaande gebouwen)?  

 

 
 

De doelen van het EPB-beleidskader bij bestaande gebouwen die het belangrijkst worden 

gevonden komen op hoofdlijnen overeen met de doelen die het belangrijkst worden gevonden bij 

nieuwbouw.  

 

Open vraag: “Andere doelen of functies die belangrijk zijn en niet in de bovenstaande lijst 

werden opgenomen” 

 

Op deze open vraag is geantwoord dat energie een onderdeel vormt van een algehele duurzame 

visie op constructie. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het meenemen van de milieu-impact van 

bouwmaterialen.  

 

Er is gesteld dat het uiteindelijke doel in de praktijk moet zijn om energiebesparing te combineren 

met een toename van comfort en een gezond binnenklimaat. Denk hierbij aan goed 

functionerende verwarming, koeling en ventilatie. Verder zou het beleid koplopers moeten 

stimuleren om innovatieve technieken uit te werken. 
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3.5 Welke elementen te behouden en waar zijn er aanpassingen 
nodig? 

 

De volgende reeks vragen peilt naar de onderdelen van het huidige EPB-beleidskader (en de 

bijbehorende berekeningsmethodiek) die volgens de respondenten het best behouden worden, en 

anderzijds de onderdelen die de respondenten het liefst aangepast zouden zien.  

 

Bij elke vraag is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Uiterst 

belangrijk” of “Belangrijk” heeft gekozen. 

 

Welke onderdelen van het huidige EPB-beleidskader werken goed en moeten zeker behouden 

blijven in een eventuele alternatieve aanpak? 

 

Geef aan hoe belangrijk het is de volgende onderdelen van het huidige EPB-beleidskader te 

behouden 

1. … Handhaving, inclusief innen van boetes. (77%) 

2. … Gedigitaliseerd proces via een centrale databank voor het elektronisch indienen van 

dossiers. (88%) 

3. … Opleiding en begeleiding EPB-verslaggevers. (86%) 

4. … Overlegorgaan tussen drie gewesten voor maximale harmonisatie van 

berekeningsmethodieken. (94%) 

5. … Unieke software aangeboden door de drie gewestelijke overheden. (73%) 

6. … EPB-productgegevensdatabank. (78%) 

7. … Gefaseerde opbouw van het EPB-beleidskader: voorafberekening (in Vlaams Gewest), 

startverklaring, aangifte. (66%) 

Figuur 16 Welke onderdelen van het huidige EPB-beleidskader werken goed en moeten zeker behouden blijven in een 
eventuele alternatieve aanpak? 
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Ca. 90% van de respondenten vindt het belangrijk om een overlegorgaan tussen de drie gewesten 

te behouden om te komen tot maximale harmonisatie van berekeningsmethodieken. Ook een 

gedigitaliseerd proces via een centrale databank voor het elektronisch indienen van dossiers en 

het opleiden en begeleiden van EPB-verslaggevers worden door ca. 90% van de respondenten 

belangrijk gevonden. Ca. 80% van de respondenten vindt dat handhaving, inclusief innen van 

boetes, behouden zou moeten blijven in een eventuele alternatieve aanpak. 

 

Open vraag: “Andere onderdelen van het huidige EPB-beleidskader die belangrijk zijn om te 

behouden en niet in de bovenstaande lijst werden opgenomen “ 

 

Er is gesteld dat het belangrijk is om eenvoudige gebruiksvriendelijke software te behouden. 

 

Geef uw prioriteiten aan voor een EPB-beleidskader door de onderstaande onderdelen te 

rangschikken van meest belangrijk tot minst belangrijk? 

 

Bij elk onderdeel van het EPB-beleidskader staat tussen haakjes een score die aangeeft hoe 

belangrijk de respondenten het onderdeel vonden in vergelijking met de andere onderdelen. De 

score is voor elk onderdeel bepaald met behulp van de volgende waardering: 

 

Tabel 4 Methode voor het bepalen van de gemiddelde score op basis van de rangschikking door de respondenten 

 Meest belangrijk      Minst belangrijk 

Rangschikking 1 2 3 4 5 6 7 

Score +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

 

Rangschik de onderstaande onderdelen van het EPB-beleidskader in volgorde van belangrijkheid  

1. … Handhaving, inclusief innen van boetes. (+0,6) 

2. … Gedigitaliseerd proces via een centrale databank voor het elektronisch indienen van 

dossiers. (+0,5) 

3. … Opleiding en begeleiding EPB-verslaggevers. (+0,0) 

4. … Overlegorgaan tussen drie gewesten voor maximale harmonisatie van 

berekeningsmethodieken. (+1,0) 

5. … Unieke software aangeboden door de drie gewestelijke overheden. (-0,1) 

6. … EPB-productgegevensdatabank. (-0,9) 

7. … Gefaseerde opbouw van het EPB-beleidskader: voorafberekening (in Vlaams Gewest), 

startverklaring, aangifte. (-1,2) 
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Figuur 17 Geef uw prioriteiten aan voor een EPB-beleidskader door de onderstaande onderdelen te rangschikken van meest 
belangrijk tot minst belangrijk 

 
 

Aan de respondenten is gevraagd om zeven elementen uit een EPB-beleidskader te rangschikken 

van meest belangrijk tot minst belangrijk. Uit de resultaten blijkt dat een overlegorgaan tussen 

drie gewesten voor maximale harmonisatie van berekeningsmethodieken als een prioriteit wordt 

gezien. Een tweede prioriteit ligt bij de handhaving, inclusief het innen van boetes. Een 

gedigitaliseerd proces via een centrale databank voor het elektronisch indienen van dossiers wordt 

ook gezien als een van de prioriteiten.  

 

Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen betreffende 

het huidige EPB-beleidskader en de bijbehorende berekeningsmethodiek.  

 

Bij elke stelling is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Helemaal 

eens” of “Eens” heeft gekozen. 

 

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen betreffende het huidige EPB-

beleidskader en de bijbehorende berekeningsmethodiek  

1. … Innovatieve bouwconcepten en technologieën kunnen voldoende worden 

doorgerekend. (11%) 

2. … De huidige rekenmethode voor niet-residentiële gebouwen moet worden 

vereenvoudigd. (39%) 

3. … De huidige rekenmethode voor residentiële gebouwen moet worden vereenvoudigd. 

(41%) 

4. … Er is een minder strenge procedure nodig voor het aantonen van de gelijkwaardigheid 

van nieuwe technologieën (bv. nieuwe generatie warmtepompen, ventilatiesystemen). 

(47%) 

5. … Er is een snellere procedure nodig voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van 

nieuwe technologieën (bv. nieuwe generatie warmtepompen, ventilatiesystemen) in de 

rekenmethode. (83%) 

6. … Het berekende energieverbruik moet het reëel energieverbruik voor woningen zo goed 

mogelijk benaderen. (64%) 

7. … Het berekende energieverbruik moet het reëel energieverbruik voor niet-residentiële 

gebouwen zo goed mogelijk benaderen. (59%) 



 
 
 

 

  Pagina 45 van 91 ECN-E--18-014 

8. … Het EPB-beleidskader schiet zijn doel voorbij: op papier wordt energiezuinig gebouwd, 

maar in de realiteit wordt er weinig energie bespaard. (33%) 

9. … Het huidige handhavingskader voor de naleving van de EPB-eisen moet worden 

versoepeld. (13%) 

10. … Het huidige handhavingskader voor de naleving van de EPB-procedures (indienen 

startverklaring, indienen EPB-aangifte) moet worden versoepeld. (34%) 

11. … Het kengetal voor nieuwe gebouwen (E-peil) zou beter evolueren naar een letter 

(gelijkaardig aan label van producten). (25%) 

12. … Het kengetal voor nieuwe gebouwen (E-peil) zou beter evolueren naar een kengetal in 

kWh/m². (53%) 

 

Figuur 18 Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen betreffende het huidige EPB-
beleidskader en de bijbehorende berekeningsmethodiek. (Stelling 1 t/m 6 van 12) 
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Figuur 19 Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen betreffende het huidige EPB-
beleidskader en de bijbehorende berekeningsmethodiek. (Stelling 7 t/m 12 van 12) 

 
 

Het blijkt dat slechts een op tien van de respondenten van mening is dat innovatieve 

bouwconcepten en technologieën voldoende kunnen worden doorgerekend met de huidige 

berekeningsmethodiek. Ca. 80% van de respondenten vindt dan ook dat een snellere procedure 

nodig is voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld 

warmtepompen of ventilatiesystemen) in de rekenmethode. Ongeveer de helft vindt dat er een 

minder strenge procedure nodig is. Ca. 10% van de respondenten vindt dat het handhavingskader 

voor de naleving van de EPB-eisen moet worden versoepeld.  

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen consensus heerst over de vraag of de huidige rekenmethode 

moet worden vereenvoudigd. Meer dan de helft van de respondenten (ca. 60%) vindt wel dat het 

berekend energieverbruik zo goed mogelijk aan moet sluiten bij het reëel energieverbruik. Slechts 

een kwart van de respondenten vindt dat het kengetal voor nieuwe gebouwen (E-peil) beter zou 

evolueren naar een letter (gelijkaardig aan label van producten). 
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3.6 Evolutie naar EPB2.0 
 

De volgende reeks vragen peilt de visie van de respondenten op een alternatieve aanpak van de 

EPB-methode.  

 

Bij elke stelling is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Helemaal 

eens” of “Eens” heeft gekozen. 

 

In welke mate dringt een alternatieve aanpak zich op voor het EPB- of EPC-beleidskader?  

 

Een alternatieve aanpak voor het energieprestatie beleidskader dringt zich op voor… 

1. … Nieuwbouw - Eengezinswoningen. (42%) 

2. … Nieuwbouw - Appartementsgebouwen. (50%) 

3. … Nieuwbouw - Niet-residentiële gebouwen. (50%) 

4. … Vergunningsplichtige renovatie - Eengezinswoningen. (48%) 

5. … Vergunningsplichtige renovatie - Appartementsgebouwen. (52%) 

6. … Vergunningsplichtige renovatie - Niet-residentiële gebouwen. (47%) 

7. … Bestaande gebouwen (EPC) - Eengezinswoningen. (41%) 

8. … Bestaande gebouwen (EPC) - Appartementsgebouwen. (50%) 

9. … Bestaande gebouwen (EPC) - Publieke gebouwen. (42%) 

 

Figuur 20 In welke mate dringt een alternatieve aanpak zich op voor het EPB- of EPC-beleidskader?  

 
 

Aan de respondenten is gevraagd in welke gevallen zich een alternatieve aanpak opdringt voor het 

EPB- of EPC-beleidskader. De onderscheiden typologieën zijn nieuwbouw, bestaande bouw en 

vergunningsplichtige renovatie. Er is een beperkte variatie in de waardering van de stellingen. 

Daaruit kan niet eenvoudig worden geconcludeerd waar de prioriteit zou moeten komen te liggen 

in de ontwikkeling van een alternatieve aanpak. 
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Open vraag: “In dit vak kunt u bijkomende uitleg verschaffen waarom een alternatieve aanpak 

zich opdringt voor de door u geselecteerde gebouwtypes” 

 

Volgens sommige stakeholders bestaat er een discrepantie tussen reële energiebesparing en 

inspanningen om te voldoen aan de bestaande normen. 

 

Er is gesteld dat multi-residentiële projecten als één geheel zouden moeten worden geëvalueerd 

en niet voor elke wooneenheid apart zoals momenteel het geval is. Hernieuwbare energie 

geproduceerd op de schaal van een gebouw of multi-residentieel project zou moeten worden 

gewaardeerd in de EPB-berekening.  

 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen betreffende een 

toekomstgerichte EPB-berekeningsmethode?   

 

Bij elke stelling is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Helemaal 

eens” of “Eens” heeft gekozen. 

 

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen betreffende een toekomstgerichte EPB-

berekeningsmethode 

1. … Er is geen alternatieve methode nodig voor de huidige EPB-berekeningsmethode, deze 

is voldoende toekomstbestendig. (8%) 

2. … De huidige EPB-berekeningsmethode moet om toekomstbestendig te zijn op cruciale 

plaatsen worden aangepast, maar het concept op zich is toekomstbestendig. (39%) 

3. … Om toekomstbestendig te zijn, moet naast de huidige EPB-berekeningsmethode een 

alternatieve methode worden ontwikkeld die als parallelle optie kan worden toegepast op 

bepaalde typegebouwen (kantoorgebouwen, ziekenhuizen, datacenters, 

appartementsgebouwen) of onder specifieke situaties (zoals pilootprojecten, atypische 

gebouwen, etc.). (50%) 

Figuur 21 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen betreffende een toekomstgerichte EPB-
berekeningsmethode? 
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Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat slechts ca. 10% van de respondenten vindt dat 

er geen alternatieve methode nodig is voor de huidige EPB-berekeningsmethode. Ca. 30% is 

neutraal over deze stelling.  

 

Over de vraag of de huidige EPB-berekeningsmethode om toekomstbestendig te zijn op cruciale 

plaatsen moet worden aangepast, maar het concept op zichzelf wel toekomstbestendig is, zijn de 

meningen verdeeld. Ca. 40% van de respondenten geeft aan het hiermee eens te zijn. 

 

Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat om toekomstbestendig te zijn, naast de 

huidige EPB-berekeningsmethode een alternatieve methode moet worden ontwikkeld die als 

parallelle optie kan worden toegepast op bepaalde typegebouwen (kantoorgebouwen, 

ziekenhuizen, datacenters, appartementsgebouwen) of onder specifieke situaties (zoals 

pilootprojecten, atypische gebouwen, etc.). 

 

Waarop vindt u dat een toekomstgerichte EPB-berekeningsmethode moet worden gebaseerd?   

 

Bij elke stelling is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Helemaal 

eens” of “Eens” heeft gekozen. 

 

Een toekomstgerichte EPB-berekeningsmethode moet worden gebaseerd op… 

1. … het berekend energieverbruik maar eenvoudiger dan de huidige methode, bijvoorbeeld 

gebaseerd op de EPC-berekeningsmethodiek. (23%) 

2. … het berekend energieverbruik maar uitgebreider of gedetailleerder dan de huidige 

methode, bijvoorbeeld door rekening te houden met het gebruikersgedrag. (41%) 

3. … het reëel energieverbruik. (44%) 

4. … Building Information Modeling (BIM): een digitaal model van een bestaande of geplande 

constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. (47%)16 

5. … het S-peil (zoals toegepast in het Vlaamse Gewest), met een minimumaandeel 

hernieuwbare energie en bijvoorbeeld bijkomende installatie-eisen. (31%) 

6. … de Europese standaard voor de energieprestatieberekening (ISO 52000-reeks). (33%) 

                                                           
16  Zie paragraaf 4.4 voor een toelichting over Building Information Modeling. 
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Figuur 22 Waarop vindt u dat een toekomstgerichte EPB-berekeningsmethode moet worden gebaseerd? 

 
 

De respondenten is gevraagd waar een toekomstgerichte EPB-berekeningsmethode op gebaseerd 

zou moeten zijn. Hierbij is de keuze gegeven uit zes opties. Bij iedere optie heeft meer dan de helft 

van de respondenten neutraal of oneens geantwoord. De grootste voorkeur ligt bij Building 

Information Modeling (BIM): een digitaal model van een bestaande of geplande constructie, 

opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Bijna een even grote groep vindt dat 

moet worden uitgegaan van het reëel energieverbruik of het berekend energieverbruik maar 

uitgebreider of gedetailleerder dan de huidige methode.  

 

Open vraag: “Prefereert u een ander alternatief dat niet in de bovenstaande lijst voorkomt?” 

 

Volgens sommige stakeholders zou een alternatieve aanpak ook een checklist van maatregelen 

kunnen zijn. Dit zou voornamelijk voor eenvoudige gebouwen gebruikt kunnen worden. 

 

Gesteld is dat het voor residentiële gebouwen voldoende zou zijn om componenteisen op te 

leggen (Umax-waardes, luchtdichtheid, efficiëntie van installaties). Voor grotere, niet-residentiële 

gebouwen is een berekening van de energieprestatie zinvol, maar hoeft dit niet in de EPB-

software.  

 

Ook genoemd is een berekend E-peil zonder hernieuwbare energie. Een gebouw met veel verbruik 

en een grote PV-installatie kan nu hetzelfde E-peil halen als een gebouw met weinig verbruik en 

een veel kleinere PV-installatie.  

 

Open vraag: “Kent u een alternatieve aanpak in andere EU-lidstaten die als goed voorbeeld zou 

kunnen dienen?” 

 

De Zweedse energieregelgeving is genoemd als een goed voorbeeld. Deze energieregelgeving is 

gebaseerd op gemeten eindenergieverbruik met inbegrip van energieprestatie-eisen voor 

verwarming, koeling, sanitair warm water en andere algemene verbruikers van het gebouw zoals 
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hulpfuncties, ventilatoren en verlichting. Ook zijn een alternatieve methode voor passiefhuizen17 

en een Deens programma om de energievraag van gebouwen te berekenen genoemd.18 

 

3.7 Harmonisatie tussen gewesten en prioritering van middelen 
 

De volgende reeks vragen peilt naar de noodzaak en het potentieel draagvlak voor een verdere 

harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de verschillende gewesten en/of met andere EU-

lidstaten. Bijkomend toetsen de vragen ook de visie van de respondenten betreffende de 

prioritering van middelen.  

 

Bij elke stelling is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Uiterst 

belangrijk” of “Belangrijk” heeft gekozen. 
 
Geef aan hoe belangrijk volgens u harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de 
verschillende gewesten is voor onderstaande aspecten. 

 

Geef het belang aan van harmonisatie tussen drie gewesten voor… 

1. … de bouwpraktijken en expertise van actoren uit de bouwsector zoals aannemers, 

installateurs, architecten, verslaggevers en ingenieurs. (72%) 

2. … de eisen die worden opgelegd aan bouwheren in verschillende gewesten (72%) 

3. … de EPB-berekeningsmethode voor niet-residentiële gebouwen. (91%) 

4. … de EPB-berekeningsmethode voor residentiële gebouwen. (91%) 

5. … de opleiding, ondersteuning en erkenning van EPB-verslaggevers. (78%) 

6. … de uitvoering van controle en handhaving (incl. het opleggen en innen van boetes). 

(61%) 

7. … de verplichting inzake het minimumaandeel hernieuwbare energie. (53%) 

8. … de verschillende procedures (indienen startverklaring, aangifte etc.). (70%) 

9. … de toepassing van een software geharmoniseerd over de drie gewesten. (78%) 

                                                           
17  PassiefHuis Projectrekenpakket, https://www.passiefbouwen.nl/phpp-software 
18  Be15 is ontwikkeld door het Danish Building Research Institute,https://be15.sbi.dk/be/ 
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Figuur 23 Geef aan hoe belangrijk volgens u harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de verschillende gewesten is voor 
onderstaande aspecten. 

 

 
 
Aan de respondenten is gevraagd hoe belangrijk de harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen 

de verschillende gewesten is voor verschillende aspecten. Een aspect dat belangrijk wordt 

gevonden is de harmonisatie van de EPB-berekeningsmethode tussen de gewesten, zowel voor 

residentiële gebouwen als niet-residentiële gebouwen. Daar is ca. 90% het mee eens. 

Harmonisatie van de toepassing van software en van de opleiding, ondersteuning en erkenning 

van EPB-verslaggevers worden ook relatief belangrijk gevonden (ca. 80% eens). 

Open vraag: “Zijn er andere aspecten in het EPB-beleidskader die volgens u moeten worden 

geharmoniseerd tussen de gewesten?” 

 

Meerdere keren is genoemd dat harmonisatie van de toegepaste parameters (bv. bruikbare 

vloeroppervlakte) nodig is. 

 

De overheid besteedt vandaag op jaarbasis een aanzienlijk budget aan het in standhouden van 

de EPB-software en de verdere verfijning van de rekenmethodes via het EPB-platform. 

Daarnaast is er een aanzienlijke investering in personeelskosten voor opvolging, controle en 

handhaving, etc. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 

Bij elke stelling is tussen haakjes het percentage van de respondenten weergegeven dat “Helemaal 

eens” of “Eens” heeft gekozen. 

 

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen:  

1. … Om de kosten van de overheid aanzienlijk te doen dalen is een vereenvoudiging van de 

EPB-methode aangewezen. (28%) 
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2. … De overheid moet bepaalde functies zoals bv. softwareontwikkeling aan private 

instanties overlaten om haar kosten te drukken, waarbij de kosten mee worden gedragen 

door betrokken partijen zoals bouwheren en verslaggevers. (30%) 

3. … De overheid moet de nodige middelen uittrekken voor het handhaven van de energie-

eisen. (83%) 

4. … De overheid moet de nodige middelen uittrekken voor het opleiden van EPB-

verslaggevers en het voorzien van een kwalitatief trainingskader. (61%) 

5. … De overheid moet de prioriteit voor haar intern werkingsbudget voornamelijk leggen op 

bestaande gebouwen (en dus minder op opvolging van het EPB-beleidskader). (44%) 

 

Figuur 24  In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 
 

Ca. 80% van de respondenten is het er mee eens dat de overheid de nodige middelen moet 

uittrekken voor het handhaven van de energie-eisen. Ca. 60% vindt dat de overheid de nodige 

middelen moet uittrekken voor het opleiden van EPB-verslaggevers en het voorzien van een 

kwalitatief trainingskader. Er is minder draagvlak om de kosten van de overheid te doen dalen 

door vereenvoudiging van de EPB-methode of het overlaten van bepaalde functies zoals bv. 

softwareontwikkeling aan private instanties.  

 

Open vraag: “Zijn er aspecten van een toekomstig EPB-beleidskader die volgens u belangrijk zijn 

en niet aan bod zijn gekomen in deze vragenlijst?” 

 

Enkele aspecten die door de respondenten zijn toegevoegd zijn: 

• Meermaals genoemd is uitbreiding naar een milieubalans van materialen of het gebruik 

van een levenscyclusanalyse. Dit kan verbonden worden aan BIM. 

• Rekening houden met de meerwaarde van opslag van energie (elektrisch en thermisch) 

voor het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de totale energievoorziening 

van het land. 
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• Rekening houden met ontwikkelingen op grotere schaal zoals buurten en regio’s, niet 

alleen van een individueel gebouw. Te denken valt aan warmtenetten (externe 

warmtelevering) of grootschalige zonne-energie en windturbines. 

 

3.8 Conclusie 
 

De vragenlijst is door 64 respondenten ingevuld.  Bijna de helft van de respondenten 

vertegenwoordigt een beroepsvereniging of beroepsfederatie.  

 

Volgens ca. 90% van de respondenten heeft het EPB-beleidskader de voordelen en de noodzaak 

van energie-efficiënt bouwen en verbouwen bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. De 

stelling dat het EPB-beleidskader heeft geleid tot een daling van het werkelijke energieverbruik in 

nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen wordt door ca. 90% van de respondenten 

onderschreven. Dit heeft volgens ca. 80% van de respondenten wel een stijging van de bouwkost 

bij nieuwbouw en grondige renovaties en een sterke verhoging van de administratieve lasten 

verbonden aan (ver)bouwprojecten met zich meegebracht. 

 

Harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de verschillende gewesten wordt belangrijk 

gevonden, zowel voor residentiële gebouwen als niet-residentiële gebouwen. Ca. 90% van de 

respondenten vindt het belangrijk om een overlegorgaan tussen de drie gewesten te behouden 

om te komen tot maximale harmonisatie van berekeningsmethodieken. Harmonisatie van de 

toepassing van software en van de opleiding, ondersteuning en erkenning van EPB-verslaggevers 

worden ook relatief belangrijk gevonden (ca. 80% eens). 

 

Het blijkt dat slechts ca. 10% van de respondenten van mening is dat innovatieve bouwconcepten 

en technologieën voldoende kunnen worden doorgerekend met de huidige 

berekeningsmethodiek. Ca. 80% van de respondenten is het eens met de stelling dat een snellere 

procedure nodig is voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van nieuwe technologieën in de 

rekenmethode.  

 

Uit de resultaten blijkt dat er geen consensus heerst over de vraag of de huidige rekenmethode 

moet worden vereenvoudigd. Meer dan de helft van de respondenten (ca. 60%) vindt wel dat het 

berekend energieverbruik zo goed mogelijk aan moet sluiten bij het reëel energieverbruik.  

Als keuze voor een alternatieve aanpak hebben de toepassing van Building Information Modeling 

(BIM) of een methode die uitgaat van het reëel energieverbruik de grootste steun, maar er tekent 

zich geen heel duidelijke voorkeur af.  
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4. Verkenning alternatieve 
aanpakken 

 

   
  

4.1 Inleiding 
 

Meer dan 60 stakeholders hebben op 15 

januari 2018 deelgenomen aan een 

stakeholderbijeenkomst in het Herman 

Teirlinck gebouw te Brussel. Het doel van 

de bijeenkomst was om een stappenplan 

voor een Belgische EPB 2.0 te verkennen.  

 

De organisatoren hebben eerst een korte 

presentatie gegeven van de resultaten 

van de stakeholderbevraging. Daarna zijn 

enkele relevante cases uit andere Europese lidstaten besproken ter inspiratie voor de verdere 

discussies (zie eveneens hoofdstuk 2). Deze buitenlandse cases lichtten een interessant aspect uit 

van een mogelijke toekomstige aanpak in België. 

 
De onderzoekers hebben daarna drie mogelijke alternatieve aanpakken met hun belangrijkste 

kenmerken geïntroduceerd: 

1. ‘Reëel energieverbruik’ 

2. ‘Keep it simple’ 

3. ‘Building Information Modeling’. 

 

Deze aanpakken werden geselecteerd op basis van de resultaten van de digitale bevraging 

(hoofdstuk 3), rekening houdende met een voldoende groot onderscheid tussen de drie 

aanpakken. 

 
Daaropvolgend is de stakeholders individueel gevraagd om voor elke aanpak minstens één voor- 
en één nadeel te noteren en aan te geven voor welke gebouwtypologieën de aanpak het meest 
geschikt was. Deze aanpak liet toe om een persoonlijke visie te vormen over de alternatieve 
aanpakken en een eerste informele discussie op te starten. 
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Om de alternatieve aanpakken uit te diepen werden de stakeholders in drie verschillende groepen 
verdeeld waarin telkens één van de alternatieve aanpakken werd behandeld. De instructies voor 
deze ‘break-out sessies’ zijn weergegeven in Figuur 25.  
 

Figuur 25 Instructies voor de break-out sessies van de stakeholderbijeenkomst 

 
 
Tijdens de afsluiting van de dag zijn de resultaten van de break-out sessies toegelicht. De 
onderstaande hoofdstukken zijn een weergave van de verkenning van de drie aanpakken 
uitgevoerd door de stakeholders. De aanpakken kunnen door de stakeholders op verschillende 
wijze geïnterpreteerd zijn. 
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4.2 Aanpak 1: “Reëel energieverbruik” 
 

Hoe ziet de aanpak er uit? 

 

De energieprestatie van een nieuw 

gebouw wordt bepaald op basis van één 

of meerdere metingen van het reëel 

energieverbruik binnen een vastgelegde 

periode na de oplevering van het gebouw.  

 

Afhankelijk van het gebouwtype kunnen 

er verschillende functieprofielen worden vastgelegd met elk een eigen bandbreedte of 

referentiewaardes voor het daadwerkelijk verbruik. Deze referentiewaardes kunnen worden 

bepaald op basis van testcases.  

 

Een discussiepunt tussen de stakeholders is of de toepassing van het reëel energieverbruik in het 

EPB-beleidskader zou moeten gebeuren vanuit een informatief en educatief karakter enerzijds, of 

verplichtend en dus in feite een maximum toelaatbaar energieverbruik oplegt anderzijds. Indien 

verplichtend met een strikte handhaving, lijkt de methodologie bijna onlosmakelijk verbonden aan 

de noodzaak om een totaalvisie voor energiegebruik te implementeren, incl. aanpassingen van 

energieprijs, energieverbruik voor transport, etc. 

 

Tijdens de ontwerpfase is er nog steeds nood aan een rekenmethode om een inschatting te 

kunnen maken van het energieverbruik, maar in plaats van de EPB-software zou hier dan andere 

simulatiesoftware (dynamisch of statisch) zoals EnergyPlus, TAS of TRNSYS voor kunnen worden 

gebruikt. Berekeningen op basis van dergelijke simulatiesoftware levert echter niet altijd identieke 

resultaten op omwille van verschillende rekenmodellen en datafiles, en aannames van hypothesen 

rond binnentemperaturen, bezettingsprofielen, interne warmtewinsten, etc. 

 

Een integratie van het reëel energieverbruik in het EPB-beleidskader zou ertoe moeten leiden dat 

zowel de kwaliteit van de uitvoering van de werken als de opvolging (en afstelling) van de 

technische installaties na oplevering meer aandacht verkrijgen en gebouwen dus optimaler 

functioneren. 

  

Voor aspecten die niet inbegrepen zijn in een monitoring van het reëel energieverbruik, zoals het 

binnenklimaat en een minimumaandeel hernieuwbare energie, zouden randvoorwaarden moeten 

worden opgelegd. Om de handhaafbaarheid te verhogen is het eveneens een optie om eisen aan 

het reëel energieverbruik te combineren met algemene eisen voor de gebouwschil. 

 

Een EPB-aanpak op basis van het reëel energieverbruik zou ook als alternatieve methode parallel 

aan de huidige (of enigszins aangepaste) EPB-methode kunnen bestaan. Dit voor bijvoorbeeld 

pilootprojecten waarbij innovatieve technologieën en bouwtechnieken worden toegepast zodat 

deze hun potentiële meerwaarde kunnen aantonen. 

 

Voor de bestaande gebouwen lijkt het vanzelfsprekend dat in Vlaanderen de opvolging van het 

energieverbruik kan gebeuren via een integratie in de woningpas die vanaf 2018 stapsgewijs zal 

worden uitgebouwd. 
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Voor welke typologieën is deze aanpak het meest gewenst? 

 

Er is een algemeen begrip dat een verschillende aanpak moet worden toegepast voor residentiële 

en niet-residentiële gebouwen.  

• Een mogelijkheid is dat voor niet-residentiële gebouwen gebruik wordt gemaakt van een 

combinatie van algemene eisen voor de gebouwschil zoals het S-peil in Vlaanderen (en 

eventueel systeem) met monitoring, met hierbij de eis om aanpassingen uit te voeren 

wanneer het energieverbruik hoger is dan een vooraf bepaald typeverbruik. Het 

energieverbruik bij niet-residentiële gebouwen verschilt per functietoepassing (sporthal, 

winkelcentrum, kantoorgebouw, school…) echter meer dan bij residentiële gebouwen.  

• Voor residentiële gebouwen is er eerder de voorkeur monitoring te integreren vanuit een 

informatieve en educatieve doelstelling, of vanuit het breder kader van een CO2-taks. 

 

Hoe worden nieuwe technologieën geïntegreerd? 

 

Een van de voornaamste voordelen van deze aanpak is dat innovatie wordt bevorderd doordat 

nieuwe technologieën zich kunnen bewijzen via monitoring en evaluatie van het gemeten 

eindgebruik. Het lijkt bovendien haalbaar en mogelijks zelfs aangewezen dat er een afzonderlijke 

monitoring wordt uitgevoerd op een selectie van nieuwe toegepaste technologieën zodat een 

specifieke evaluatie kan worden uitgevoerd.  

 

Hoe en op welk niveau gebeurt de handhaving? 

 

De stakeholders gaven duidelijk te kennen dat een handhaving moeilijk is, en een strikte absolute 

handhaving in feite niet mogelijk is. Worden er eisen opgelegd voor een maximum energieverbruik 

per m2, per m3, per persoon of op basis van de activiteit? En hoe wordt het gebruikersgedrag en 

functie in rekening genomen bij de eindevaluatie, zoals bijvoorbeeld een schoolgebouw met een 

warme keuken en veel avond- of weekend activiteiten ten opzichte van een school die enkel dienst 

doet tijdens de klassieke schooluren met levering van maaltijden? 

 

Er is geen eenduidige oplossing hoe rekening te houden met niet-gebouwgebonden 

energieverbruik zoals het opladen van elektrisch transport, medische toestellen, etc. Bovendien 

zijn specifieke gevallen, zoals een renovatie met het vernieuwen van een enkele gevel, 

onregelmatige gebruiken (vakantiewoningen), etc. niet vanzelfsprekend te integreren. 

 

Indien er per functieprofiel van de gebruiker een bandbreedte wordt opgelegd, zal in de realiteit 

de bovengrens hiervan als maximum vereiste worden beschouwd. Het vastleggen van 

referentiewaardes is dan ook niet vanzelfsprekend. 

 

Daarnaast is een waterdichte controle op de meting van het totale energieverbruik niet 

vanzelfsprekend. Ondanks de afwezigheid van digitale meters zou het elektriciteits- of gasverbruik 

(en waterconsumptie) relatief eenvoudig te controleren zijn, maar andere energiebronnen zoals 

biomassa of stookolie zijn moeilijk of niet te controleren door een overheid (of neutrale derde 

partij). 

 

In het kader van een kwalitatief handhavingsbeleid is het belangrijk een eindverantwoordelijke te 

kunnen aanwijzen. Voor deze aanpak lijkt het dat in een eerste plaats de bouwheer volledig 

verantwoordelijk wordt gesteld, wat door sommige stakeholders als positief wordt beschouwd 

maar door anderen als niet werkbaar wordt beschouwd. Een bouwheer is in het algemeen geen 

deskundige en zal bij een bouwproject aan de architect en de andere bouwpartners 

(studiebureaus, aannemers, …) de eis opleggen dat het gebouw conform is met alle wetgevingen, 
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inclusief de energieprestatie wetgeving. Indien uit metingen zal blijken dat het verbruik te hoog is, 

zal hij de andere partijen betrekken bij de eventuele sancties en/of noodzakelijke werken om het 

gebouw conform te maken. Zeker bij omvangrijke werken en/of kosten zal dit quasi altijd 

resulteren in een rechtszaak, waarbij een gerechtsdeskundige de verantwoordelijkheden dan dient 

vast te leggen. 

 

In het voorbeeld van Zweden moet de meting gebeuren over een periode van een jaar, binnen de 

twee jaar na oplevering. Enkele stakeholders gaven aan dat – afhankelijk van de bouwmethode en 

gebouwtypologie – de periode van twee jaar weinig lijkt. Rekening houdend met drogingsperiode 

voor bepleistering en beton, ingebruikname en regeling installaties en dergelijke zou een periode 

van vier tot vijf jaar na oplevering mogelijk moeten zijn. Dit lijkt dan weer een lange periode voor 

het bijkomend uitvoeren van technische ingrepen, of het wijzigen van gebruikersgedrag. 

Indien blijkt dat het maximum toegelaten reëel energieverbruik wordt overschreden, zou het een 

vereiste kunnen zijn het gebouw aan te passen, installaties af te stellen of het gebruikersgedrag 

aan te passen. 

 

Om een haalbaar handhavingskader te kunnen opzetten lijkt het dus aangewezen bijkomende 

eisen te stellen voor onder andere de gebouwschil, het binnenklimaat en bijkomende 

systeemeisen. Een andere mogelijkheid, en volgens verschillende stakeholders meer realistisch, 

lijkt om het reëel energieverbruik te integreren vanuit een informatief en educatief karakter en 

dus niet verplichtend. 

 

Opportuniteiten  

 

De belangrijkste meerwaarde van de integratie van het (genormaliseerd) reëel energieverbruik in 

een EPB-beleidskader is de eenvoud en duidelijkheid voor de bouwheer en dat er gedragsturing 

tijdens de gebruiksfase kan worden verwacht, zowel naar de regeling en onderhoud van de 

technische installaties als naar het gebruikersgedrag. 

 

Uit het stakeholderoverleg kwamen er verder de volgende interessante opportuniteiten voor 

toepassing van het reëel energieverbruik naar voren: 

 

• Door grootschalige monitoring van het reëel energieverbruik zou de berekeningsmethode 

hierop beter kunnen worden afgestemd waardoor de discrepantie tussen beide kan 

verminderen. 

• Opportuniteiten voor innovatieve diensten zoals resultaatsverbintenis tussen 

bouwactoren en bouwheer gebaseerd op metingen, energiecontracten met vaste prijzen, 

Energy Service Companies (ESCO’s), etc. laten een geïntegreerde aanpak toe waarbij de 

EPB-methodologie voor nieuwbouw en de EPC-methodologie voor bestaande bouw 

worden geharmoniseerd. 

• Een database van gebruiksgegevens per gebouw is relevant voor gebruikers van een 

gebouw, ontwerpers en fabrikanten, maar biedt eveneens interessante mogelijkheden als 

beleidsondersteunend instrument en voor nutsbedrijven als ondersteuning voor de 

verdere ontwikkeling van het energienet. 

• Het is te verwachten dat de uitvoeringskwaliteit meer aandacht zal krijgen, zowel van 

bovenuit, omdat er minder aandacht moet worden besteed aan de details van het E-peil, 

als van onderuit, omdat werkelijk verbruik meer onder de aandacht komt. Belgische 

studiebureaus kunnen expertise ontwikkelen en deze veel gemakkelijker 

internationaliseren aangezien gemeten verbruik universeel is, en dit aldus de verschillende 

regelgevingen/berekeningsmethodieken overstijgt.  
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Aandachtspunten 

 

Het is moeilijk een maximaal finaal reëel eindverbruik vast te leggen (per type gebruiker, 

oppervlakte of volume), en bovendien zijn een continue verificatie en aanpassing nodig. Dit 

enerzijds op basis van patronen, rekening houdende met verschillende variabelen van de 

eindgebruiker, en anderzijds op basis van een database van effectieve metingen. 

 

Indien het nieuwe systeem niet werkt, onvoldoende goed wordt geïmplementeerd, of zonder dat 

er een effectieve handhaving gebeurt zal het eerder een rem zijn op innovatie dan een stimulans.  

 

Bij de toepassing van een indicator van de energieprestatie van een gebouw enkel en alleen op 

basis van het reëel energieverbruik, zullen verschillende elementen relevant voor een 

energieprestatiebeleid niet in rekening worden genomen: 

• Comfort en kwaliteit van het binnenklimaat. Moet hiervoor dan ook een monitoring en 

meting gebeuren? 

• ‘Slimme aspecten’ zoals energieopslag en ‘demand response’. 

 

Het gemeten energieverbruik is eenvoudiger om te communiceren aan de eindgebruiker, het 

berekend energieverbruik is meer geschikt om gebouwen te vergelijken. Omwille van verschillend 

gebruikersgedrag is het moeilijk voor een potentiële koper of huurder om twee gebouwen te 

vergelijken op basis van het reëel energieverbruik. 

 

Een eenmalige meting een jaar na oplevering blijkt weinig zinvol, en een permanente periodieke 

meting tijdens de volledige gebruiksduur van het gebouw, lijkt dan ook aangewezen. 

Gebruikersprofielen evolueren en elke nieuwe gebruiker kan immers een ander gedrag vertonen, 

wat een grote impact kan hebben op de energieprestatie. Een opportuniteit voor deze periodieke 

opvolging is de huidige ontwikkeling van de Woningpas in het Vlaamse Gewest. Digitale meters 

lijken niet noodzakelijk voor de monitoring van het gas- en elektriciteitsverbruik maar hebben wel 

een duidelijke meerwaarde door de optie tot continue monitoring, identificatie sluimerverbruik, 

opsplitsing verbruiken (bijvoorbeeld warm water ten opzichte van verwarming), etc. De 

verbruiksgegevens van bijvoorbeeld biomassa of stookolie zijn echter moeilijk of niet te 

controleren.  

 

De duurlooptijd van de EPB-procedure zou aanzienlijk verlengen, mogelijks 4 tot 5 jaar na 

oplevering van het gebouw, wat mogelijks tot complicaties kan leiden (welk certificaat voorleggen 

bij verkoop of verhuur?). 

 

Naast het Zweedse voorbeeld, waarbij er weinig of geen handhaving is en de aanpak verschilt per 

gemeente, zijn er geen voorbeelden uit andere Europese lidstaten die als voorbeeld kunnen 

dienen. De ontwikkeling van een dergelijke methode is dus pionierswerk en vraagt de nodige 

voorbereiding en aandacht, onder andere voor:  

• het evalueren van wetgevingsgerelateerde aspecten zoals privacy;  

• het bekomen en analyseren van data voor het bepalen van de referentieverbruiken. 

 
Een overgangsperiode, inclusief testfase, waarbij de huidige EPB aanpak ondertussen behouden 

blijft, lijkt daardoor aangewezen. 
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4.3 Aanpak 2: “Keep it simple” 
 

Hoe ziet de aanpak er uit? 

 

De aanpak “Keep it simple” (vereenvoudigde aanpak) 

streeft naar een eenvoudiger EPB-beleidskader. Deze 

vereenvoudiging kan op meerdere manieren worden 

geïnterpreteerd. 

 

Een vereenvoudigde methode zou zich eerder op de 

gebouwschil kunnen focussen via bijvoorbeeld het S-peil 

zoals toegepast in Vlaanderen, gekoppeld aan specifieke 

vereenvoudigde eisen voor de technieken. Een tweede 

optie is het voorbeeld van de Duitse alternatieve 

methode EnEV Easy (zie hoofdstuk 2.5) waarbij pre-

condities van toe te passen bouwtechnieken en 

technologieën worden vastgelegd. Een derde optie zou 

zijn de EPC-rekenmethodiek of een nog te realiseren 

geïntegreerde EPB-EPC methodiek toe te passen.  

 

Het verlagen van de complexiteit van de berekeningsmethode is een optie, al is dit voor vele 

stakeholders niet noodzakelijk. Het is immers ook mogelijk om de software gebruiksvriendelijker 

te maken, terwijl de complexiteit van de achterliggende berekeningsmethodes in stand blijft. Dit 

kan bijvoorbeeld door het gebruik van een nieuwe interface met intuïtieve invoermogelijkheden, 

of door de hoeveelheid invoerdata te beperken of quasi-automatisch over te nemen van andere 

software zoals BIM (zie hoofdstuk 4.4). Stakeholders gaven wel aan dat bepaalde invoerdata in de 

huidige berekeningsmethodiek te gedetailleerd lijken en uiteindelijk niet zo’n grote invloed op het 

eindresultaat hebben (bijvoorbeeld zonwering).  

 

Daarnaast gaven de stakeholders aan dat andere aspecten van het beleidskader, zoals de 

handhaving en de registratie, administratief vereenvoudigd kunnen worden. 

 

Voor welke typologieën is deze aanpak het meest gewenst? 

 

De vereenvoudigde methode kan voornamelijk worden toegepast in de veelvoorkomende situaties 

die een groot aandeel van projecten vertegenwoordigen. Bepaalde pre-condities kunnen hiervoor 

worden vastgelegd (zie ook het Duits voorbeeld in hoofdstuk 2.5), bijvoorbeeld alleen niet-

gekoelde eengezinswoningen onder een bepaalde oppervlakte. Vanwege de grotere diversiteit 

binnen de niet-residentiële sector zal deze aanpak daar minder geschikt zijn. In beperkte mate kan 

de aanpak wel bruikbaar zijn voor niet-residentiële gebouwen die een min of meer homogene 

groep vormen, bijvoorbeeld school- of kantoorgebouwen.  

 

Het is mogelijk om een open methode voor atypische of innovatieve ontwerpen voor te stellen. 

Dynamische simulatie in combinatie met monitoring behoort tot de mogelijkheden voor gevallen 

waar een vereenvoudigde methode minder geschikt is. Voor complexe gebouwen kan ook een 

checklist van specifieke parameters worden gebruikt. 
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Hoe worden nieuwe technologieën geïntegreerd? 

 

Ter vereenvoudiging kan gebruik worden gemaakt van voorgeschreven varianten van 

technologieën en technieken, zoals in Duitsland wordt toegepast met de ‘EnEv Easy’ methode. 

Denk bijvoorbeeld aan maximum U-waardes voor onderdelen van de gebouwschil en een 

eenvoudige keuzelijst voor verwarmingstechnieken. Door de vereenvoudigde aanpak is geen 

sprake meer van uitgebreide keuzemogelijkheden uit verschillende technieken. Dit kan een 

snellere integratie van energie-efficiënte bouwpraktijken en technologieën mogelijk maken, maar 

volgens de stakeholders is het belangrijk om er bij de implementatie voor te zorgen dat innovatie 

niet wordt belemmerd.  

 

Hoe en op welk niveau gebeurt de handhaving? 

 

Om de handhaving te vereenvoudigen kan gekozen worden voor een eenvoudige checklist. Er 

kunnen aanvullende controles op specifieke componenten van de energiebehoefte worden 

uitgevoerd, bijvoorbeeld op ventilatie en koelsystemen. Ventilatieverslaggeving zou ook gedaan 

kunnen worden aan de hand van debietsmetingen door een gekwalificeerde (derde) partij.  

 

Opportuniteiten 

 

Uit het stakeholderoverleg komen een aantal opportuniteiten naar voren: 

• De kosten voor de overheid kunnen lager worden als het beleidskader wordt 

vereenvoudigd. De handhaving kan worden vereenvoudigd wanneer op minder aspecten 

hoeft te worden gelet. 

• Bij minder invoerdata wordt het bepalen van de energieprestatie een sneller proces voor 

een verslaggever. Er hoeft immers minder detail bekend te zijn over het gebouw. De 

administratieve lasten kunnen hierdoor worden verminderd. 

• Bij een sterk vereenvoudigde invoermethode kunnen mogelijk meer actoren uit de keten, 

zoals banken, schatters of installateurs van technische installaties, gebruik maken van de 

software. 

• De vereenvoudiging maakt het mogelijk om de inspanningen voor communicatie en 

opleiding te concentreren op de belangrijkste elementen.  

 

Aandachtspunten 

 

Sommige stakeholders vinden de huidige berekeningsmethode te complex. Voor andere 

stakeholders is de huidige berekeningsmethode juist te rudimentair. De vraag is wanneer een 

complexe rekenmethode echt iets toevoegt ten opzichte van een vereenvoudigde rekenmethode.  

 

Uit het overleg met de stakeholders blijkt dat men verwacht dat het gemeten verbruik per 

component moeilijker te voorspellen wordt bij complexere technieken. Aan de andere kant – zo 

geven de stakeholders aan - zijn bepaalde aspecten te complex om met een eenvoudige methode 

te beoordelen. In sommige gevallen zijn gedetailleerde invoerparameters nodig om specifieke 

energiefuncties nauwkeurig te beschrijven.   

 

Andere aandachtspunten zijn: 

 

• Bij een vereenvoudiging van de aanpak is mogelijk niet meer zichtbaar op welke aspecten 

een gebouw slecht scoort. Het is mogelijk dat een eenvoudige aanpak zorgt voor een 

terugval in genomen energiebesparende maatregelen of de deur openzet voor een lagere 

energie-efficiëntie. 
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• Ook aangrenzende toepassingen kunnen mogelijk worden gelimiteerd in geval van een 

vereenvoudigde aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het doorrekenen van milieu- of 

materiaalbalansen. 

• Bij een eenvoudige rekenmethode kunnen metingen nodig zijn om na te gaan of het 

gebouw voldoende comfort en een gezond binnenklimaat biedt.  
 

4.4 Aanpak 3: “Building Information Modeling”  
 

Hoe ziet de aanpak eruit? 

 

Een Building Information Modeling (BIM) proces 

gaat uit van een gedetailleerd 3D-model dat alle 

partijen in het bouwproces toelaat om op 

eenzelfde model te werken. Op deze manier wordt 

alle informatie over de verschillende disciplines 

heen op één centrale plaats beheerd. Momenteel 

is de adoptie van dergelijke BIM-processen in 

België nog beperkt tot vooral grote en complexe 

projecten. Er zijn echter verschillende initiatieven 

opgestart19  om BIM tot een mainstream activiteit 

in de Vlaamse bouw te brengen. Wanneer we naar 

het buitenland kijken, zien we een gelijkaardige 

opmars van BIM. We kunnen ervanuit gaan dat 

BIM sowieso de bouwmarkt zal binnendringen en 

zich verder zal verspreiden. Dit zal onafhankelijk van de EPB-rekenmethodiek gebeuren maar het 

stelt wel een grote opportuniteit om een ‘BIM-ready’ EPB-pakket te ontwikkelen. Hoe zou dit er 

kunnen gaan uitzien? 

 

Een mogelijke aanpak is om naar BIM te kijken als naar een smartphone. Het eigenlijke BIM-model 

is het centrale besturingssysteem waarop een hele hoop verschillende applicaties geënt kunnen 

worden, zoals bijvoorbeeld een EPB-module, BREEAM, MMG, brandveiligheid, materialen- en 

techniekendatabases, etc. Een dergelijke EPB-app zou zowel op BIM als onafhankelijk gebruikt 

kunnen worden zodat het – zeker in een eerste fase – geen verplichting is om een BIM-model te 

ontwikkelen voor elk project.  

 

Het potentieel van BIM in relatie tot de EPB-context situeert zich op twee niveaus: 

• Op korte termijn toelaten en stimuleren van het gebruik van een BIM-model voor 

genereren van input data in huidige EPB-methodiek. 

• Op langere termijn het bijwerken van de EPB-methodiek om optimaal gebruik te maken 

van de BIM-data en aldus eenvoud combineren met een verfijnde, innovatief gedreven 

evaluatiemethodiek. 

 

Voor welke typologieën is deze aanpak gewenst? 

 

Het merendeel van de aanwezige stakeholders had een duidelijke voorkeur om BIM enkel voor 

middelgrote en grote tertiaire gebouwen en complexere meervoudige woningbouwprojecten te 

integreren in de EPB-berekeningsmethode. Afhankelijk van de effectieve kost en aangewezen 

                                                           
19  Zo onder andere VLAIO VIS/iv – Building Information Model, BIM portal (www.bimportal.be) en het FOD project 

CODEC. 

http://www.bimportal.be/
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softwarepakketten, lijkt het in een eerste fase niet evident te veronderstellen dat BIM voor 

kleinere projecten en individuele woningbouw snel zal doorbreken. Het is echter moeilijk in te 

schatten hoe snel deze technologie zal evolueren voor de woningbouw, zoals bijvoorbeeld bij 

ontwikkelaars-woningbouwers. 

 

De toepassing van BIM door architecten en aannemers die enkel kleinere bouwprojecten doen, is 

vandaag nog quasi onbestaande. De vraag is of BIM hier wel noodzakelijk is en of het wel 

voldoende toegevoegde waarde brengt. Er zou bijvoorbeeld geopteerd kunnen worden voor een 

vereenvoudigde EPB-aanpak (Keep it simple) voor dit soort projecten, waarbij enkel op de 

gebouwschil gefocust wordt om kostprijs en complexiteit te drukken.  

 

Hoe worden nieuwe technologieën geïntegreerd? 

 

Indien er enkel een koppeling wordt uitwerkt tussen BIM en EPB-software, zijn de bijkomende 

mogelijkheden voor het integreren van nieuwe technologieën beperkt. Indien de EPB-methodiek 

wordt bijgestuurd kan het gebruik van BIM toelaten om complexere systemen automatisch door 

te rekenen aangezien quasi alle parameters reeds in het model verwerkt zitten. Dit zou het proces 

voor de integratie van nieuwe technologieën in een centrale database aanzienlijk kunnen 

versnellen.  

 

Nog te ontwikkelen geüniformeerde databases op EU-niveau zouden de verschillende 

producteigenschappen toegankelijker kunnen maken voor gebruik over de landsgrenzen heen. 

 

Hoe en op welk niveau gebeurt de handhaving? 

 

Aan de huidige niveaus waarop de handhaving van de EPB-certificatie gebeurt, hoeft eigenlijk niets 

te wijzigen. De grootste veranderingen zullen plaatsvinden in de wijze van handhaving. Het 

verzamelen van stavingstukken en bewijslast zou makkelijker moeten worden aangezien deze 

reeds door het ontwerpproces in het BIM-model zitten en hier ook duidelijk in geclassificeerd zijn. 

Een EPB-applicatie voor BIM zou moeten toelaten om de nodige bewijsstukken op relatief 

eenvoudige of zelfs geautomatiseerde wijze uit het model te kopiëren naar de EPB-applicatie.  

Bovendien is de kans op (bewust) foutieve data veel kleiner gezien de componenten in het BIM 

model voor tal van toepassingen dienen. 

 

Opportuniteiten 

 

Uit het stakeholderoverleg kwamen een aantal interessante opportuniteiten van BIM naar voren: 

• Het laat toe om digitale info eenduidig uit te wisselen tussen alle betrokken partijen en 

heft de overlap van parallelle systemen op waarbij dezelfde informatie meermaals dient 

ingegeven te worden. Het creëert ook een controle van informatie door alle betrokken 

partijen aangezien iedereen op de andere zijn informatie moet verder bouwen. 

• De mogelijkheden tot een ingeschatte kostenverlaging van het bouwproces van 10 %. 

• Informatie kan aan het gebouw gebonden worden d.m.v. een gebouwpaspoort. Dit zou 

alle gedetailleerde info beschikbaar houden voor nieuwe eigenaars, laat updates toe 

gedurende de volledige cyclus van het gebouw en vergemakkelijkt het onderhoud en 

beheer aanzienlijk. Ook bij renovatie of functiewijziging kan via BIM het paspoort 

geüpdatet worden en blijft alle nodige informatie voorhanden.  

• Het standaard bouwproces vereist zeer gedetailleerde informatie in het BIM-model. Deze 

informatie kan eenvoudiger aangewend worden voor complexere en dynamischere 

energieberekeningen. BIM zou dus kunnen toelaten om met een eenvoudigere aanpak 

complexere berekeningen uit te voeren. Het zou ook kunnen toelaten om eenvoudigere 
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meer-zone modellen te simuleren en bouwknopen sneller door te rekenen en te 

optimaliseren. Een EPB-module geënt op een BIM-model zou ook kunnen toelaten om 

automatisch rekening te houden met de juiste lokale condities zodat deze niet manueel 

meer ingegeven dienen te worden. 

• BIM zou de visualisatie van de directe impact op de EPB-berekening van veranderingen 

toelaten via bijvoorbeeld een dashboard. Dit kan leiden tot bewuster ontwerpen met 

energie-efficiënte maatregelen. 

• De opportuniteiten van BIM voor EPB zijn in grote mate ook toepasbaar op andere 

evaluatiemethodes die eveneens aan een BIM-model kunnen worden gekoppeld zoals de 

evaluatie van de ‘Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen’ (MMG). 

Dit vergemakkelijkt de upload van technische informatie en het checken van vereisten 

aanzienlijk.  

 

Aandachtspunten 

 

Het grootste aandachtspunt is de heldere beschrijving en herdefiniëring van de verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden binnen het EPB-proces en het bouwproces bij uitbreiding.  

• Wie is er precies verantwoordelijk om al de vereiste data te valideren?  

• Is er nood aan een BIM-editor die het centrale model beheert en alle partners/gebruikers 

in het gareel houdt?  

• En hoe zal de rol van de EPB-verantwoordelijke er gaan uitzien?  

 

De EPB-verantwoordelijke zou zich eventueel meer kunnen richten op energie-advies en zou 

vroeger in het ontwerpproces betrokken kunnen worden. Dit zou echter een fundamenteel andere 

trainingsaanpak van deze rol vereisen. Indien de bredere uitrol van BIM en EPB gewenst zou zijn, is 

er nood aan BIM-training voor de bouwsector in het algemeen. Deze training zou de voordelen en 

effectieve werking van een dergelijk systeem moeten toelichten aan een breed publiek en zo de 

sector klaarstomen voor een bredere uitrol. 

 

Validatie zal zich bij een BIM-aanpak op meerdere niveaus bevinden: 

• Wie controleert en valideert de softwarepakketten? 

• Wie controleert het effectieve BIM-model? 

• Wie beheert en/of controleert de aangesloten databanken? 

 

Dit laatste zou mogelijks naar het Europese niveau verplaatst kunnen worden. Indien er bij 

verschillende lidstaten de wil is om een EU-wijde BIM-gebaseerde EPB-methodiek te ontwikkelen, 

zou deze de kostprijs voor de lokale overheden kunnen verlagen en een deel van de 

ontwikkelingskost naar een hoger niveau verleggen. Het zou ook de mogelijkheid scheppen voor 

het aanleggen van EU-databanken voor producten en technieken. Op Europees niveau is er veel 

interesse, en zijn eerste stappen tot standaardisatie ondernomen via CEN (Technical Committee 

442 - Building Information Modeling) en ISO (Technical Committee 59 - Buildings and civil 

engineering works). (Wouters, Durier, & Ingelaere, 2017) 

 

Kostimpact blijft een heikel punt aangezien het vandaag nog niet helder is hoeveel efficiënter een 

BIM-aanpak het bouwproces werkelijk maakt. Zou een EPB-aanpak gebaseerd op BIM betalend 

zijn of zijn er meerdere parallelle oplossingen mogelijk, afhankelijk van de gebouwtypologie of 

projectgrootte? En wie betaalt de tijd die aan het BIM-model besteed wordt? Er dienen nog heel 

wat punten uitgeklaard te worden voor er een duidelijker beeld gevormd kan worden omtrent 

kostimpact en kostverdeling van een dergelijke aanpak. 
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Uit het stakeholderoverleg kwamen nog een aantal bijkomende knelpunten naar voren die 

uitgeklaard dienen te worden als men voor een BIM-gebaseerde EPB-aanpak zou kiezen.  

• Een heldere herdefiniëring van rollen en verantwoordelijkheden in het traditionele 

bouwproces en dus ook de EPB-methodiek dringt zich op. 

• Er is een gedetailleerde afstemming nodig voor technische aspecten van de EPB-

rekenmethode zoals bijvoorbeeld de omzetting van BIM-gegevens in buitenoppervlaktes 

en volumes.  

• Er dienen eenduidige communicatie- en berekeningsprotocollen opgezet te worden die 

een gestroomlijnde werking tussen alle partijen mogelijk maakt.  

• Werken met een BIM-model kan de begrijpbaarheid voor bouwheren bemoeilijken. 

Nieuwe technologieën zoals ‘virtual reality’ of ‘augmented reality’ zouden hier wel een 

oplossing kunnen bieden om communicatie en visualisatie voor de bouwheer te 

vergemakkelijken. 

• BIM baseert zich vandaag op productdatabanken maar in een openbare 

aanbestedingsprocedure kan men geen specifieke producten definiëren. Indien een BIM-

EPB-procedure uitgerold zou worden, dient hier een oplossing voor gevonden te worden. 

Bijvoorbeeld o.v.v. een generieke databank. 

 

Als er bij een BIM-aanpak gewerkt wordt naar de integratie van verschillende normeringen en 

eisenpakketten, kan dit ook de mogelijkheid bieden om geautomatiseerde levenscyclusanalyse 

berekeningen op te nemen in het softwarepakket. 

 

4.5 Conclusie 
 

Uit de verkenning over elk van de drie aanpakken uitgevoerd door de stakeholders, kan worden 

geconcludeerd dat elke aanpak voor- en nadelen heeft die meer of minder doorwegen afhankelijk 

van de gebouwtypologie, de betrokken actoren of de finale doelstelling. Een belangrijke conclusie 

is echter dat de stakeholders voordelen zien in het combineren van aspecten uit de verschillende 

aanpakken, wat de mogelijkheid geeft de aanpak te differentiëren volgens bijvoorbeeld het 

gebouwtype, de complexiteit of de grootte van het project. 

 

De onderstaande grafieken tonen aan op welke aandachtspunten de verschillende aanpakken 

sterker of zwakker voor de dag komen. Opvallend is dat de grafieken eveneens complementariteit 

aantonen over de verschillende aanpakken. 
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Figuur 26 Radardiagram voor de aanpak “Reëel energieverbruik” 

 
 

 

Figuur 27 Radardiagram voor de aanpak “Keep it simple” 
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Figuur 28 Radardiagram voor de aanpak “Building Information Modeling” 
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5. Conclusies en 
aanbevelingen 

 

   
  

5.1 Conclusies 
 

Uit zowel de stakeholderbevraging als het stakeholderoverleg blijkt dat er geen eensgezindheid is 

over een alternatieve aanpak voor een Belgisch EPB-beleidskader. Zowel naar de noodzaak voor 

een nieuwe aanpak, als de methodologie zelf blijken er grote verschillen. 

  

Over de impact van de EPB-doelstellingen en het beleidskader het afgelopen decennium blijkt wel 

grote eensgezindheid: de meerderheid van de stakeholders is van oordeel dat de voordelen en de 

noodzaak van energie-efficiënt bouwen en verbouwen bij een breed publiek onder de aandacht 

zijn gebracht. Een daling van het werkelijke energieverbruik in nieuwe of grondig gerenoveerde 

gebouwen zou zich volgens hen dan ook daadwerkelijk doorgezet hebben. Er wordt over het 

algemeen wel aangenomen dat er bijkomende administratieve lasten zijn verbonden aan 

energiebesparende (ver)bouwprojecten en dat ook de bouwkost zelf gestegen is. 

 

Gezien deze duidelijke positieve boodschap rond de impact van de EPB-doelstellingen, lijkt het 

aangewezen dat voor de verkenning, ontwikkeling en implementatie van een alternatieve aanpak 

de huidige doelstellingen, namelijk het stimuleren van energiezuinig bouwen en het reduceren van 

het energieverbruik in gebouwen, het vertrekpunt blijven.  

 

Een aantal opmerkelijke conclusies uit de stakeholderbevraging 

 

➢ Negen op tien stakeholders is van mening dat de EPB-berekeningsmethode moet dienen 

om de bouwheer te sturen naar een toekomstbestendige nieuwbouw en dat er een 

indicator moet zijn van de algemene prestatie op vlak van energie en kwaliteit van het 

binnenklimaat. Het EPB-beleidskader aangaande nieuwbouw en vergunningsplichtige 

renovaties is belangrijk om de bewustmaking rond het maatschappelijk belang van 

energiezuinig bouwen en verbouwen te versterken. 

 

➢ Hoewel eveneens belangrijk gevonden, is behoudens het EPC, het EPB-beleidskader in 

mindere mate bedoeld om gebouwen onderling te kunnen vergelijken, een representatief 

overzicht van het gebouwenpark te bekomen of om de werkelijke energieverbruiken van 

gebouwen in te schatten. 
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➢ De algemene vraag van de stakeholders naar een nationale software, ontwikkeld en gratis 
aangeboden door de overheid is in strijd met het principe van een afslankende overheid. 
In de meeste andere lidstaten wordt een software door privé-ontwikkelaars aangeboden, 
meestal op basis van een rekenblad ontwikkeld door de overheid of een derde partij.20 
Indien een dergelijke nationale software aan een betaalbaar bedrag kan worden 
aangekocht in de markt, zijn een deel van de stakeholders ervan overtuigd dat de 
ontwikkeling door de privésector een oplossing kan betekenen voor het sneller invoeren 
van innovatieve technieken en noodzakelijke aanpassingen. 

 

➢ De meerderheid van de stakeholders (63%) vindt de huidige EPB-berekeningsmethode niet 

afdoende toekomstbestendig. De belangrijkste pijnpunten lijken de moeilijke en 

tijdsintensieve integratie van nieuwe technologieën en de discrepantie tussen het 

gemeten en berekend energiegebruik. Er zijn dus aanpassingen wenselijk, al moeten die 

niet altijd even verregaand zijn voor iedereen. Over de vraag of de huidige EPB-

berekeningsmethode om toekomstbestendig te zijn op cruciale plaatsen moet worden 

aangepast, maar het concept op zich wel toekomstbestendig is, zijn de meningen 

verdeeld. Slechts 27% is het hiermee oneens, terwijl 39% het eens is en 34% neutraal.  

 

➢ Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat om toekomstbestendig te zijn, 

naast de huidige EPB-berekeningsmethode een alternatieve methode moet worden 

ontwikkeld die als parallelle gelijkwaardige optie kan worden toegepast op bepaalde 

typegebouwen (o.a. kantoorgebouwen, ziekenhuizen, datacenters of 

appartementsgebouwen) of onder specifieke situaties (zoals pilootprojecten, onroerend 

erfgoed, atypische gebouwen, etc.). 

 

Conclusies uit het stakeholderoverleg 

 

In dit rapport werden drie aanpakken beschreven op basis van de eerste verkenningen uitgevoerd 

door de stakeholders: ‘Reëel energieverbruik’, ‘Keep it simple’ en ‘Building Information Modeling’.  

Het is duidelijk dat elk van de drie aanpakken voor- en nadelen heeft die meer of minder 

doorwegen afhankelijk van de gebouwtypologie, de betrokken actoren of de finale doelstelling. Uit 

de verdere uitwerking van de verschillende methodes tijdens het stakeholderoverleg blijkt dat de 

(impliciete) veronderstelling van de meeste stakeholders was dat de besproken methodes de kern 

van de huidige EPB-rekenmethodiek behouden. 

 

De stakeholdersverkenning gaf duidelijk aan dat er geen eensgezindheid is over de aangewezen 

aanpak voor een EPB 2.0. Een belangrijke conclusie is echter dat aspecten uit de verschillende 

aanpakken zouden kunnen worden gecombineerd. Een groot aantal stakeholders gaf aan 

voorstander te zijn van een combinatie van twee of zelfs drie van de aanpakken en de aanpak 

eerder te differentiëren volgens gebouwtype of complexiteit dan een ‘one size fits all’-aanpak na 

te streven. 

 

Zo zou bijvoorbeeld voor eenvoudige woningen, kleine meervoudige woningcomplexen of kleine 

en eenvoudigere tertiaire projecten de vereenvoudigde aanpak veralgemeend kunnen worden 

toegepast, met integratie van de meting van het reëel energieverbruik vanuit een informatief 

karakter. Voor grotere projecten zoals een ziekenhuis of groot kantoorgebouw zou dan weer 

optioneel de BIM-methodologie kunnen worden toegepast met integratie van het reëel 

                                                           
20  Het is voorzien dat een studie betreffende de nationale EPB-software in 2018 wordt opgestart door het Waals 

Gewest. 
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energieverbruik met de eis van aanpassingen door te voeren in de afstelling van de installaties 

indien maximale verbruiken worden overschreden. 

 

In beide gevallen kan de herziening van het kader tot een vereenvoudiging van de 

berekeningsmethode en procedure leiden. De aanwezige stakeholders wierpen op dat een meer 

gedetailleerde berekening via BIM het proces toch zou kunnen vergemakkelijken indien maximaal 

gebruik zou gemaakt worden van de opportuniteit om dubbel werk te elimineren. Door de sterk 

gedetailleerde invoer die BIM sowieso vereist – los van EPB – volledig te benutten, zou het 

doorrekenen van nieuwe technologieën mogelijks eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Een 

meer gedetailleerde aanpak hoeft dus niet noodzakelijk tot een complexe procedure te leiden. 

 

Voor de verschillende betrokken sectoren moet dan de vraag worden gesteld of de verschillende 

actoren (architecten, energieverslaggevers, installateurs, aannemers, producenten, technologie-

actoren, etc.) zich zullen toeleggen op alle aanpakken, of zich zullen specialiseren in de voor hun 

meest aangewezen methode. 

 

Conclusies uit de landenvergelijking 

 

Ten slotte kunnen we concluderen dat het huidige Europa er een is van verschillende snelheden, 

en dat de Belgische (of gewestelijke) EPB-implementatie op verschillende aspecten mee vooraan 

in het peloton zit. Zo onder andere voor handhaving, kwaliteitskaders, transformatie naar BEN-

gebouwen en toepassing hernieuwbare energie in nieuwe gebouwen. 

 
In een zoektocht naar vereenvoudiging van het EPB-kader zijn er reeds een aantal lidstaten die een 

eerste poging gewaagd hebben. Ierland met zijn ‘opt-out’ mogelijkheid voor eengezinswoningen 

en Duitsland met zijn EnEv Easy aanpak. Beide aanpakken staan nog in de kinderschoenen en 

worden momenteel uitgetest en opgevolgd. 

Een laatste belangrijke conclusie m.b.t. mogelijke vereenvoudiging is dat er in België tussen de drie 

gewesten verschillende ambitieniveaus worden gehanteerd, evenals energieprestatie-indicatoren 

(E-peil, Ew, S-peil, Primair Energie Verbruik, etc.), handhavingskader, verstrengingspad, etc. Het 

blijkt echter dat ook heel wat lidstaten kleine tot significante verschillen vertonen in handhaving of 

berekeningsmethode tussen verschillende landsdelen of zelfs gemeenten. In het streven naar een 

vereenvoudiging van het EPB-kader kan verdere harmonisering tussen de drie gewesten een 

opportuniteit zijn. Harmonisatie van het EPB-beleidskader tussen de verschillende gewesten werd 

door de respondenten van de bevraging belangrijk gevonden. 

5.2 Aanbevelingen 
 

De energieprestatieregelgeving heeft tot nu toe het meeste impact gehad bij nieuwbouw, terwijl 

voor de energietransitie de aanpak van het bestaande Belgische gebouwenpark de grootste 

uitdaging is. De positieve aspecten van het huidige EPB-beleidskader moeten dus worden 

geconsolideerd of zodanig verder worden ontwikkeld dat de nodige middelen kunnen worden 

voorzien voor een grootschalige energetische transitie in de renovatiemarkt. 

 

Bij de keuze voor een nieuwe aanpak voor het EPB-beleidskader spelen veel aspecten en belangen 

een rol, wat een afweging ingewikkeld maakt. Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende 

aanbevelingen worden gegeven. 
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1. Overweeg om de aanpak te differentiëren via een combinatietraject 

 

Het EPB-beleidskader is van toepassing op een grote diversiteit aan gebouwen. Een keuze voor 

één uniforme aanpak biedt duidelijkheid en voorkomt dat er meerdere methodes moeten worden 

ontwikkeld, onderhouden en opgevolgd. Door verdere verstrenging van de energieprestatie eisen 

tot een BEN-niveau (en eventueel verder tot energiepositief niveau) lijkt de huidige uniforme 

aanpak niet langer houdbaar. 

 

In dit rapport zijn voor- en nadelen van verschillende aanpakken in kaart gebracht. Het lijkt 

aangewezen om waardevolle elementen uit deze aanpakken te combineren. Het aanbieden van de 

mogelijkheid om Building Information Modeling te koppelen aan of integreren in de EPB-

berekeningsmethodiek, zonder dat dit meteen in alle situaties opgelegd wordt, lijkt een 

interessante opportuniteit. Een uitgebreidere methode kan worden toegepast voor grootschalige, 

complexe gebouwen, terwijl in andere gevallen een eenvoudige methode zou kunnen volstaan. 

 

 

2. Focus een vereenvoudigde aanpak vooral op kleinschalige projecten 

 

Gezien er vanuit de stakeholders geen uitgesproken meerderheid voorstander is van een 

algemene vereenvoudiging, kan het aangewezen zijn om een vereenvoudiging in een eerste plaats 

te richten op kleinschalige residentiële en eenvoudige tertiaire projecten zoals een winkelruimte 

of kleinschalige kantoorruimte. Dit met de intentie de administratieve kost en procedure voor de 

individuele bouwheer te drukken.  

 

In een volgende fase, zou de aanpak kunnen worden toegepast voor andere residentiële en niet-

residentiële gebouwen die een min of meer homogene groep vormen, bijvoorbeeld 

appartementsblokken, school- of kantoorgebouwen. 

 

Een vereenvoudigde methode zou zich eerder op de gebouwschil kunnen focussen via 

bijvoorbeeld het S-peil zoals toegepast in Vlaanderen, gekoppeld aan specifieke vereenvoudigde 

eisen voor de technieken. Een tweede optie is het voorbeeld van de Duitse alternatieve methode 

EnEV Easy (zie hoofdstuk 2.5) waarbij pre-condities van toe te passen bouwtechnieken en 

technologieën worden vastgelegd. Een derde optie zou zijn de EPC-rekenmethodiek of een nog te 

realiseren geïntegreerde EPB-EPC methodiek toe te passen.  

 

Vanuit de stakeholders is er geen uitgesproken voorkeur voor een van deze vereenvoudigde 

methodes, en wordt er sterk op aangedrongen dit enkel als een parallelle aanpak te voorzien 

zodat de bouwheer en het ontwerpteam de keuzevrijheid behouden om voor de complexere 

doorrekening van een project te kiezen. Het uitwerken van parallelle aanpakken leidt tot hogere 

kosten voor de overheid. 

 

Naast de ontwikkeling van een vereenvoudigde methode geven de stakeholders ook aan dat de 

huidige methode gebruiksvriendelijker en dus eenvoudiger voor de eindgebruiker kan worden 

door bijvoorbeeld volgende aanpassingen te voorzien: 

• De mogelijkheid tot importeren en exporteren van spreadsheets (o.a. Excel) voor 

bijvoorbeeld verliesoppervlakken. Met de ontwikkelingen op vlak van het S-peil (voor 

grote appartementsblokken) en de EPN-methodiek (bij multifunctionele gebouwen) kan 

het proces hierdoor efficiënter verlopen. 
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• Een versnelde en vereenvoudigde ATG-E procedure voor de erkenning en integratie van 

nieuwe en innovatieve technieken.21 

• Een berekening van het geschatte energieverbruik per bewoner, evenals een inschatting 

van het nodige sanitair warm water per bewoner. Dit kan een duidelijker beeld geven van 

de effectieve situatie dan berekeningen per m2. 

• Het verfijnen, uitbreiden en nationaal harmoniseren van de primaire energiefactoren 

zoals o.a. de factoren voor warmtekrachtkoppeling, biomassa, zonnewarmte, geothermie, 

afval en restwarmte, etc. 

 

 

3. Gebruik de monitoring van het reëel energieverbruik als informerend en gedrag 

aansturend instrument 

 

Een EPB-beleidskader gebaseerd op de monitoring van het reëel energieverbruik laat geen strikte 

handhaving toe. Een soepele handhaving, zoals bijvoorbeeld toegepast in Zweden, lijkt voor een 

Belgische EPB 2.0 niet aan de orde aangezien slechts 13% van de stakeholders hier voorstander 

van is en handhaving als belangrijk element wordt beschouwd van het huidige EPB-beleidskader.  

 

Een monitoring van het reëel energieverbruik in het EPB (of EPC)-beleidskader kan echter een 

belangrijke sturende functie hebben, zowel naar de regeling en onderhoud van de technische 

installaties als naar het gebruikersgedrag. Met de ontwikkeling van de Woningpas22 voor de 

residentiële gebouwen in het Vlaamse Gewest, lijkt de opvolging van het reëel energieverbruik van 

bestaande woningen alvast vanzelfsprekend. Bovendien biedt dit de mogelijkheid voor een 

permanente periodieke meting en bijkomende functionaliteiten zoals benchmarking met andere 

(gelijkaardige) gebouwen, of in het geval van het EPC+ voor het beter onderbouwen van 

renovatieadvies. 

 

Naast een informerende en sturende functie zou er ook een afzonderlijk EPB-traject op basis van 

het reëel energiegebruik kunnen worden toegepast voor zeer specifieke pilootprojecten die 

doorgedreven inzetten op innovatie en nieuwe (onbekende) technologieën, of bijvoorbeeld voor 

uitzonderlijke gevallen zoals een doorgedreven renovatie van onroerend erfgoed. Deze testcases 

zouden dan idealiter moeten worden opgevolgd door zowel experts uit de bouwsector als de 

overheid. De begeleidende overheid zou met voorkeur het beleidsdomein energie overstijgen (bv. 

ruimtelijke ordening, innovatie, duurzaam materialenbeheer, etc.). 

 

4. Onderzoek de afstemming met andere toepassingsgebieden via BIM 

 

Een mogelijke opportuniteit tot stroomlijning van het ruimer beleidskader ligt in de afstemming 

van invoermethodes en berekeningsmodules met andere wetgevende kaders en 

toepassingsgebieden die parallel voorkomen in een bouwproces. Zo kan een eenduidige invoer 

van oppervlaktes (binnen-of buitenoppervlaktes) in een overkoepelende module dienen voor 

bijvoorbeeld de EPB-berekening, meetstaat, milieu impact en brandveiligheid. Het stroomlijnen 

van parallelle taken en berekeningen kan de EPB-procedure vereenvoudigen zonder noodzakelijk 

de achterliggende berekeningsmethode te vereenvoudigen. Het lijkt opportuun om als centraal 

instrument hiervoor BIM toe te passen. De toekomstige marktontwikkeling van BIM in de 

bouwsector - en zeker in kleinschalige renovatiewerken - is moeilijk te voorspellen, maar het is 

duidelijk een technologie die, naast ondersteunend instrument voor de EPB-berekening, veel 

opportuniteiten te bieden heeft voor een hoeveelheid aan toepassingsgebieden (o.a. 

                                                           
21  Beleidsvoorbereidende studie in uitvoering in het Vlaamse Gewest via het ‘Actieplan Innovatie in EPB’ 
22  Lancering te verwachten in 2018: http://woningpas.vlaanderen.be/ 
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dimensioneren van bouwelementen, opvolgen van kwaliteitskaders, planning en simulatie van het 

bouwproces, uitwisselen van data tussen projectpartners, visualiseren van het ontwerp, het 

maken en testen van prototypes, sturen automatisatie productieproces, etc.). (Bouw Informatie 

Raad, 2015) 

 

5. Volg ontwikkelingen in andere lidstaten op en verken samen met Europese partners 

 

De verkenning van de EPB-beleidskaders in andere lidstaten heeft de discussie over een 

alternatieve aanpak voor een Belgische EPB 2.0 meer diepgang bezorgd. Het is cruciaal 

interessante ontwikkelingen – zoals de vereenvoudigde methode in Duitsland, aanpak reëel 

energieverbruik in Zweden en de gebiedsgebonden aanpak in Nederland – te blijven opvolgen. 

Deze aanpakken zijn door hun effectieve implementatie zeer waardevol als testcase waardoor het 

aangewezen is deze verder op te volgen en te weerspiegelen aan de Belgische situatie. Voor een 

eventuele vertaling naar een Belgische aanpak met hoog ambitieniveau, moet er echter wel 

rekening worden gehouden met de randvoorwaarden die anders zijn (bv. expertise bouwactoren, 

klimaat, toepassing districtsverwarming, gangbare bouwtechnieken en -typologieën, etc.). 

 

Om buitenlandse ontwikkelingen verder op te volgen en eventuele samenwerking op te zetten 

voor een gezamenlijke verkenning zijn er verschillende opportuniteiten: 

• Concerted Actions EPBD; 

• Deelname aan Europese projecten als adviserende of uitvoerende partner, wat 

momenteel reeds gebeurt met onder andere het Horizon 2020 project iBRoad23 en het 

LIFE project BE-REEL!; 

• Maak gebruik van de communicatiekanalen (nieuwsbrieven, webinars, workshops, etc.) 

van de vele in Brussel gevestigde Europese federaties of denktanks. 

 

6. Maak gebruik van de synergie tussen slimme energiezuinige gebouwen en de 

energiemarkt in transitie 

 

We kunnen gebouwen niet langer beschouwen als geïsoleerde individuele energieverbruikers. 

Gebouwen houden steeds meer op een geautomatiseerde manier rekening met de noden van 

gebruikers en worden steeds energiezuiniger met de capaciteit om energie te produceren, op te 

slaan, te verhandelen en slim te controleren, en dit geïntegreerd in een slimme omgeving. 

Districtsverwarming (of koeling) is in België nog geen courante technologie, al worden er steeds 

meer pilootprojecten ontwikkeld en lijkt verdere innovatie van warmtenetten en correcte 

integratie in de EPB-berekeningsmethode (via bijvoorbeeld de methodiek voor externe 

warmtelevering in de drie gewesten) cruciaal voor een toename van het aandeel groene warmte 

in de energievoorziening. Ook is een grootschalige toepassing van hernieuwbare energie, met 

opkomende technologieën zoals gebouw-geïntegreerde zonnepanelen, te verwachten. Andere 

lidstaten (o.a. NL, DK, DE, FR, SE, AT) zien opportuniteiten in een meer gebiedsgerichte aanpak 

voor zowel elektriciteit als warmte, en zetten hier steeds meer op in. 

 

Voor de ontwikkeling van een EPB 2.0 lijkt het dan ook aangewezen rekening te houden met de 

nieuwe mogelijkheden van een energiemarkt in transitie, waar gebouwen op een steeds meer 

(inter)actieve manier deel van uitmaken. Dit door bijvoorbeeld de mogelijkheid om het EPB-traject 

deel te laten uitmaken van een gebiedsgebonden aanpak en de integratie van een indicator die 

aangeeft hoe ‘slim’ een gebouw is (Buildings performance Institute Europe, 2017), eveneens een 

nieuw element in de gereviseerde Europese EPB-richtlijn. 

 

                                                           
23  http://ibroad-project.eu/ 
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Indien er geen rekening wordt gehouden met deze evolutie, is de kans niet onbestaand dat een 

EPB 2.0 een lock-in effect creëert voor een EPB 3.0 die tegemoet zal moet komen aan de Europese 

doelstelling om tegen 2050 een zeer energiezuinig en koolstofarm gebouwenpark te bekomen24. 

 

 

 

                                                           
24  Doelstelling te verwachten in de gereviseerde Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen:’…highly energy 

efficient and decarbonised building stock by 2050 - with a view to the 2050 goal of reducing greenhouse gas 
emissions by 80-95%’ 
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Bijlage A  
Franstalige vragenlijst 

 

   
  

Deze bijlage bevat de Franstalige uitnodigingsbrief voor het invullen van de vragenlijst en de 

Franstalige vragenlijst. De Nederlandstalige vragen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre d’un marché commandé par le Gouvernement Flamand, en collaboration avec la 
Région Bruxelles-Capitale et la Région Wallonie, le Buildings Performance Institute Europe (BPIE) et 
le Centre de recherche énergétique des Pays-Bas (ECN) mènent une étude d'appui à l'élaboration 
d'une feuille de route PEB 2.0. 
 
Via ce questionnaire, nous souhaiterions mieux connaitre votre vision à propos du cadre PEB belge 
et en particulier à propos de la méthode de calcul PEB. De plus, cette démarche constitue la 
première étape dans l’élaboration d’une approche alternative. 
 
Il est important de garder à l’esprit que le cadre politique de la PEB est plus large que la méthode 
de calcul en tant que telle. En effet, ce cadre se réfère aux procédures à suivre, au logiciel de calcul, 
au cadre d’application mais également au contexte règlementaire général. Les questions 
aborderont également le lien avec le Cadre politique relatif à la certification de performance 
énergétique des bâtiments existants. 
 
La méthode de calcul PEB actuelle diffère relativement peu de la méthodologie développée en 
2002-2005. Cependant, les techniques de construction ont subi, depuis lors, des changements 
majeurs, en partie dus au resserrement progressif des exigences de performance énergétique. Si les 
exigences PEB étaient, il y a quelques années, facilement accessibles avec des techniques et des 
technologies standards ; l’atteinte de l’objectif PEB représente actuellement un plus grand défi. 
 
La méthodologie de calcul PEB actuelle rend difficile l'intégration correcte des technologies 
innovantes et on a de plus en plus tendance à ne pas tenir suffisamment compte de la complexité 
accrue des systèmes énergétiques dans les bâtiments. Afin de prendre en compte les évolutions 
futures, le cadre politique de la PEB devrait évoluer avec la complexité et l'innovation croissantes 
du secteur, et il semble pertinent de faire le lien avec la consommation d'énergie réelle. 
 
Dans ce contexte, les trois régions souhaitent élaborer en 2018 un plan phasé pour une PEB 2.0, 
dont l’objectif sera de simplifier ou de renouveler la méthode de calcul actuelle en accordant une 
attention particulière à la faisabilité de la méthode proposée. 
 

http://bpie.eu/
https://www.ecn.nl/
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Votre contribution active en tant que partie prenante constitue un élément essentiel au succès de 
ce processus. C’est pourquoi, nous souhaiterions vous demander de bien vouloir répondre au 
questionnaire ci-après. Les résultats de cette enquête serviront de base à la consultation des 
parties prenantes qui aura lieu en janvier 2018 et au rapport ultérieur qui sera soumis aux 
Ministres de l’énergie des trois Régions. 
 
Bien que nous vous demandions vos coordonnées, les données seront traitées anonymement dans 
le cadre du suivi de ce projet. 
 
Merci pour votre contribution, 
 
 
Wouter Wetzels, ECN 
Maarten De Groote, BPIE 
 

Questions générales 
 

Cette première série de questions permet de préciser votre contexte professionnel. Bien que nous 

vous demandions vos coordonnées, les données seront traitées anonymement dans le cadre du 

suivi de ce projet. 

 

• Données de contact 

o Prénom 

o Nom 

o Adresse email 

o Organisation 

• Type de partie prenante 

o Association professionnelle ou fédération 

o Organisme de recherche / Monde académique 

o Organisation environnementale 

o Gouvernement 

o Bureau d’étude 

o Autre 

• Région dans laquelle vous avez une expérience du cadre PEB  

o Région Flamande 

o Région Bruxelles-Capitale 

o Région Wallonne 

 

 

I. Satisfaction et impact du cadre politique PEB actuel   
 

Dans cette série de questions, nous voulons examiner dans quelle mesure vous êtes satisfait du 

cadre politique PEB actuel et de son impact au fil des ans. 

 

Quelle est votre opinion sur les points suivants concernant l'impact qu'a eu le cadre politique PEB 

au fil des ans ? 
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Le cadre politique PEB a permis… 
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… une croissance significative de l’emploi dans le secteur de la construction.      
… une diminution du nombre de nouveaux projets de construction      
... une baisse de la consommation d'énergie réelle dans les bâtiments neufs ou qui ont 
subi une rénovation profonde. 

     

… une intégration plus rapide des pratiques et technologies de construction 
énergétiques. 

     

… une augmentation considérable des démarches administratives liées aux projets de 
construction/rénovation. 

     

... une augmentation des coûts de construction pour les rénovations majeures.      
… une augmentation des coûts de construction pour les nouveaux bâtiments.      
…une augmentation de l’expertise des acteurs de la construction à propos des 
économies d’énergie. 

     

… une amélioration de la qualité d'exécution des projets de (re) construction.      
… une augmentation du nombre de rénovations énergétiques dans des bâtiments 
existants. 

     

… une acceptation plus rapide des installations d’énergies renouvelables domestiques.      
… la mise en évidence auprès d’un large public des avantages et de la nécessité 
d'efficacité énergétique dans les nouveaux bâtiments et les rénovations. 

     

… plus d’innovation dans le secteur de la construction dans le domaine de l’efficacité 
énergétique des nouveaux bâtiments. 

     

… plus d’innovation dans le secteur de la construction dans le domaine de l’efficacité 
énergétique dans les rénovations. 

     

 

Autre impact ou impact important et non inclus dans la liste ci-dessus : 

 

 

 

 

II. Principaux objectifs du cadre de politique PEB 
Dans cette série de questions, nous souhaitons mettre en évidence les principaux objectifs du cadre 
politique PEB et de la méthode de calcul PEB pour les nouveaux bâtiments et les rénovations 
soumises à permis. Toutefois, le cadre politique PEB est plus large que la méthode de calcul : il se 
réfère aux procédures à suivre, au logiciel, au cadre d'application et au contexte réglementaire 
général. Certaines questions porteront également sur la Certification des bâtiments existants. 
 
Selon vous, dans quelle mesure les objectifs suivants sont-ils importants pour le cadre politique 
PEB (nouveaux bâtiments et rénovations soumises à permis) ? 
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Indiquez l'importance qu’ont selon vous les objectifs suivants dans le cadre 

politique PEB : 
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Fournir à l'utilisateur final une indication relative à la performance énergétique 

globale et à la qualité du climat intérieur. 

     

Fournir une indication de la consommation d'énergie réelle à l'utilisateur final.      

Fournir une consommation d'énergie calculée de manière standardisée à l'utilisateur 

final. 

     

Augmenter la sensibilisation sur l’importance de l’efficacité énergétique dans les 

nouvelles constructions et les rénovations. 

     

Guider les maitres d’ouvrage dans la construction d’un bâtiment efficace et adapté 

aux évolutions futures. 

     

Améliorer la qualité des nouveaux bâtiments.      

Obtenir un aperçu représentatif du parc national / régional de bâtiments neufs.      

Imposer des exigences de performance énergétique vérifiables pour les nouvelles 

constructions et les rénovations importantes. 

     

Attribuer une étiquette énergétique à un bâtiment pour permettre la comparaison 

avec d'autres bâtiments. 

     

 

Autres objectifs ou fonctions importants et non inclus dans la liste ci-dessus : 

 

 
 

Dans quelle mesure pensez-vous que les objectifs suivants sont importants pour le cadre de 
politique de la certification des bâtiments existants ? 
 

Indiquez l'importance qu’ont selon vous les objectifs suivants dans le cadre 

politique de Certification des bâtiments existants 
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Fournir à l'utilisateur final une indication relative à la performance énergétique 

globale et à la qualité du climat intérieur. 

     

Fournir une indication de la consommation d'énergie réelle à l'utilisateur final.      

Fournir une consommation d'énergie calculée de manière standardisée à l'utilisateur 

final. 

     

Augmenter la sensibilisation sur l’importance de l’efficacité énergétique dans les      
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nouvelles constructions et les rénovations. 

Guider les maitres d’ouvrage dans la construction d’un bâtiment efficace et adapté 

aux évolutions futures. 

     

Obtenir un aperçu représentatif du parc national / régional de bâtiments.      

Attribuer une étiquette énergétique à un bâtiment pour permettre la comparaison 

avec d'autres bâtiments 
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III. Quels éléments conserver et où les ajustements sont-ils 

nécessaires ? 
Dans cette série de questions, nous souhaitons évaluer, d'une part, les éléments du cadre politique 

PEB actuel (et la méthode de calcul correspondante) que vous jugez opportun de conserver et, 

d'autre part, les parties que vous préférez voir adaptées. 

 

Quelles parties du cadre de politique PEB actuel fonctionnent bien et devraient certainement être 

retenues dans une future approche alternative ? 

 

Indiquez l’importance selon vous de maintenir les éléments suivants du   

cadre politique PEB actuel 
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Imposition d’exigences de performance énergétique, y compris la perception des 

amendes. 

     

Processus numérisé via une base de données centrale pour la soumission électronique 

de fichiers. 

     

Formation et conseils aux responsables PEB.      

Organe consultatif entre les trois régions pour l'harmonisation maximale des 

méthodes de calcul. 

     

Logiciel unique fourni par les trois gouvernements.      

Base de données des produits, EPBD.      

Phasage de la procédure PEB : pré-calcul (en Flandre), déclaration initiale, déclaration 

finale. 

     

  

Autres éléments de la méthodologie actuelle PEB qu’il est important de conserver et qui ne sont 

pas inclus dans la liste ci-dessus : 

 

 

 

Indiquez vos priorités pour le cadre de la PEB en classant les éléments ci-dessous du plus 

important (1) au moins important (7) ? 

 

Classer les points suivants du cadre PEB par ordre 

d'importance 
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Imposition d’exigences de performance énergétique, y compris la 

perception des amendes. 

       

Processus numérisé via une base de données centrale pour la        
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soumission électronique de fichiers. 

Formation et conseils aux responsables PEB.        

Organe consultatif entre les trois régions pour l'harmonisation 

maximale des méthodes de calcul. 

       

Logiciel unique fourni par les trois gouvernements.        

Base de données de produits, EPBD.        

Phasage de la procédure PEB : pré-calcul (en Flandre), déclaration 

initiale, déclaration finale. 

       

 

Indiquez dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants 

concernant le cadre PEB actuel et la méthode de calcul associée. 

 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants concernant 

la politique PEB actuelle et la méthodologie de calcul associée ? 
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Les technologies et les concepts de construction innovants pourraient être pris 
suffisamment en compte dans le calcul. 

     

La méthode de calcul actuelle pour les bâtiments non résidentiels doit être simplifiée.      

La méthode de calcul actuelle pour les bâtiments résidentiels doit être simplifiée.      

Une procédure moins rigoureuse est nécessaire pour permettre de vérifier 

l'équivalence des nouvelles technologies (par exemple nouvelle génération de 

pompes à chaleur, systèmes de ventilation). 

     

Une procédure plus rapide est nécessaire pour permettre de vérifier l'équivalence des 

nouvelles technologies (par ex. Nouvelle génération de pompes à chaleur, systèmes 

de ventilation) dans la méthode de calcul. 

     

La consommation d'énergie calculée doit s'approcher autant que possible de la 
consommation d'énergie réelle pour les habitations. 

     

La consommation d'énergie calculée doit s'approcher autant que possible de la 
consommation d'énergie réelle pour les bâtiments non résidentiels. 

     

Le cadre PEB n’atteint pas son objectif : sur papier, on construit efficace mais en 

réalité, peu d'énergie est épargnée. 

     

Le cadre actuel précisant le processus de contrôle du respect des exigences PEB 

devrait être assoupli. 

     

Le cadre fixant les procédures administratives liées aux exigences PEB (par ex. 

soumission de la déclaration de démarrage, soumission de la déclaration EPB) devrait 

être assoupli. 

     

L’indicateur pour les nouveaux bâtiments (niveau E) évoluerait mieux vers une lettre 
(similaire à l'étiquetage des produits). 

     

L’indicateur pour les nouveaux bâtiments (niveau E) évoluerait mieux vers un préfixe 
en kWh/m². 
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IV. Évolution vers une PEB 2.0 
 

Dans cette série de questions, nous souhaitons évaluer votre point de vue sur une approche 

alternative à la méthode PEB. 

 

Dans quelle mesure une approche alternative s'applique-t-elle à la méthodologie PEB ou à la 

procédure de Certification des bâtiments existants ? 

 

Une approche alternative pour la performance énergétique est appropriée 

pour … 
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Bâtiment neuf – Maisons unifamiliales.      

Bâtiment neuf – Immeubles à appartements.      

Bâtiment neuf – Bâtiments non-résidentiels.      

Rénovation importante soumise à permis d’urbanisme – Maisons unifamiliales.      

Rénovation importante soumise à permis d’urbanisle- Immeubles à appartements.      

Rénovation importante soumise à permis d’urbanisle – bâtiments non résidentiels.      

Bâtiments existants (Certification) - Maisons unifamiliales.      

Bâtiments existants (Certification) - Immeubles à appartements.      

Bâtiments existants (Certification) – Bâtiments publics.      

 

Vous pouvez fournir ci-dessous des explications supplémentaires à propos des bâtiments pour 

lesquelles une approche alternative serait bénéfique. 

 

 

 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les énoncés suivants concernant une 

méthode de calcul EPB orientée vers l’avenir ? 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants concernant 

une future méthodologie de calcul PEB? 
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Aucune méthode alternative n'est nécessaire pour la méthode de calcul PEB actuelle, 

elle est suffisamment pérenne. 

     

La méthode de calcul PEB actuelle doit être adaptée pour être durable sur des sites 

stratégiques, mais le concept lui-même est pérenne. 

     

Pour être durable à moyen terme, outre la méthode de calcul PEB actuelle, il est 

nécessaire de développer une méthode alternative applicable en parallèle pour 

certains types de bâtiments (immeubles de bureaux, hôpitaux, data centers, 

immeubles d'appartements) ou spécifiques (projets pilotes, bâtiments atypiques, 

etc.). 
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Sur quoi pensez-vous que la future méthodologie de calcul PEB devrait être basée ? 

La future méthodologie de calcul PEB devrait être basée sur … 
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… la consommation d'énergie calculée mais plus simple que la méthode actuelle, par 

exemple basée sur la méthode de calcul utilisée dans le cadre de la certification des 

bâtiments existants. 

     

… la consommation d'énergie calculée mais plus détaillée que la méthode actuelle, 

par exemple en prenant en compte le comportement de l'utilisateur. 

     

… la consommation d’énergie réelle.      
... Building Information Modeling (BIM) : une modélisation numérique d'une structure 
existante ou planifiée, composée d'objets auxquels l'information est liée. 

     

… le niveau S (tel qu'il est appliqué en Région flamande), avec une part minimale 
d'énergie renouvelable et, par exemple, des exigences d'installation supplémentaires. 

     

… la norme européenne pour le calcul de la performance énergétique (série ISO 
52000). 

     

 

Préférez-vous une autre alternative qui n'apparaît pas dans la liste ci-dessus ? 

 

 

 

Connaissez-vous une approche alternative dans d'autres États membres de l'UE qui pourrait servir 
de bon exemple ? 

 

 

 

 

V. Harmonisation entre Régions et priorisation des ressources 
 

Dans cette série de questions, nous souhaitons évaluer la nécessité et l’intérêt potentiel pour une 

harmonisation plus poussée du cadre PEB entre les différentes régions et / ou avec d'autres États 

membres de l'UE. En outre, nous voudrions également connaitre votre vision concernant la 

priorisation des ressources 
 
Indiquez l'importance que vous accordez à l'harmonisation du cadre PEB entre les différentes 
régions pour les aspects suivants 
 

Indiquez l'importance d’une harmonisation entre les trois régions pour ce 

qui concerne… 
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... les techniques de construction et l'expertise des acteurs de la construction tels que 

les entrepreneurs, les installateurs, les architectes, les responsables PEB et les 

ingénieurs. 

     

... les exigences imposées aux constructeurs dans les différentes régions.      

… la méthode de calcul PEB pour les bâtiments non résidentiels.      

… la méthode de calcul PEB pour les bâtiments résidentiels.      

... la formation, le soutien et la reconnaissance des responsables PEB.      

… la vérification et le contrôle des exigences de performance énergétique (y compris 

l'imposition et la perception d'amendes). 

     

… l’obligation relative à la part minimum d’énergies renouvelables dans les nouveaux 

bâtiments. 

     

... les différentes procédures liées à la PEB (envoi de la déclaration de départ, 

déclaration, etc.). 

     

… l’utilisation de logiciels communs aux trois Régions.      

 

Y a-t-il d'autres aspects de la politique PEB qui devrait être harmonisés entre les Régions ? 

 

 

 

Actuellement, le gouvernement consacre un budget considérable à la maintenance du logiciel PEB 

et à l'adaptation des méthodes de calcul via la plate-forme PEB. De plus, les coûts de personnel 

assurant le suivi, la surveillance et l'application de la règlementation, etc. constituent un 

investissement important. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas avec les énoncés 

suivants? 

 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les principes suivants : 
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Une simplification de la méthode PEB est recommandée afin de réduire 

considérablement les coûts de gestion. 

     

Le gouvernement doit laisser gérer certaines fonctions, comme par exemple le 

développement de logiciels, à des agences privées afin de réduire les coûts, les coûts 

étant dans ce cas supportés par les parties concernées, comme les développeurs et les 

responsables PEB. 

     

Le gouvernement doit allouer les ressources nécessaires pour vérifier le respect des 

exigences de performance énergétique. 

     

Le gouvernement doit allouer les ressources nécessaires à la formation des 

responsables PEB et fournir un cadre de formation de qualité. 

     

Le gouvernement doit consacrer principalement son budget de fonctionnement 

interne sur les bâtiments existants (et donc moins sur le suivi de la politique PEB). 
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VI. Qu’avons-nous oublie? 
 
Existe-t-il des aspects d'un futur cadre PEB que vous considérez important et qui n'ont pas été 
abordés dans ce questionnaire ? 
 

 

 
Avez-vous des commentaires généraux ou des suggestions ? 
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Bijlage B Lijst stakeholders 
 

   
  

De volgende stakeholders hebben een actieve bijdrage geleverd aan een of meerdere van de 

verschillende fasen uit de stakeholdersconsultatie in kader van dit onderzoek.  

 

Tabel 5 Lijst van stakeholders die een actieve bijdrage hebben geleverd aan de stakeholderconsultatie 

Nr Organisatie Categorie 

1 3E Studiebureau 

2 Agion Overheid 

3 AGORIA Beroepsvereniging of Federatie 

4 Agoria Naventa Beroepsvereniging of Federatie 

5 Arcadis Studiebureau 

6 Architecten-bouwers Beroepsvereniging of Federatie 

7 ATTB Beroepsvereniging of Federatie 

8 Bauphi Studiebureau 

9 BBT Energy Studiebureau 

10 BMP-PMC Beroepsvereniging of Federatie 

11 Bond Beter Leefmilieu Milieubeweging 

12 Bouwunie Beroepsvereniging of Federatie 

13 Boydens Engineering Studiebureau 

14 BVA Beroepsvereniging of Federatie 

15 CERAA Kennis- of Onderzoeksinstelling 

16 CIB Beroepsvereniging of Federatie 

17 CIR Beroepsvereniging of Federatie 

18 COGEN Vlaanderen Beroepsvereniging of Federatie 

19 Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad Beroepsvereniging of Federatie 

20 Confédération Construction Wallonne Beroepsvereniging of Federatie 

21 Conseil Nationale de Ordre des Architectes - 
Chambre Bruxelloise 

Beroepsvereniging of Federatie 

22 CSTC - WTCB Kennis- of Onderzoeksinstelling 

23 Facilitair Bedrijf - Vlaamse overheid Overheid 

24 Fédération de l'Industrie du Verre Beroepsvereniging of Federatie 
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Nr Organisatie Categorie 

25 Fedustria Beroepsvereniging of Federatie 

26 Gezinsbond Beroepsvereniging of Federatie 

27 GO! Overheid 

28 Groen Licht Vlaanderen Beroepsvereniging of Federatie 

29 ICEDD Studiebureau 

30 Ingenium Studiebureau 

31 INIVE EEIG Kennis- of Onderzoeksinstelling 

32 Katholiek Onderwijs Vlaanderen Beroepsvereniging of Federatie 

33 KU Leuven Kennis- of Onderzoeksinstelling 

34 Mineral Wool Association  Beroepsvereniging of Federatie 

35 NAV Beroepsvereniging of Federatie 

36 ODE Beroepsvereniging of Federatie 

37 ORI Beroepsvereniging of Federatie 

38 OVED Beroepsvereniging of Federatie 

39 PIXII Kennis- of Onderzoeksinstelling 

40 PMP Kennis- of Onderzoeksinstelling 

41 Provinciale Steunpunten Durzaam Bouwen Overheid 

42 R2D2 Architecture Studiebureau 

43 RWO Overheid 

44 Samenlevingsopbouw Beroepsvereniging of Federatie 

45 Techlink Beroepsvereniging of Federatie 

46 TECNOLEC Beroepsvereniging of Federatie 

47 Th!nk E Studiebureau 

48 Thomas Moore Kempen Kennis- of Onderzoeksinstelling 

49 UGENT Bouwfysica Kennis- of Onderzoeksinstelling 

50 UHasselt Kennis- of Onderzoeksinstelling 

51 UMONS - Institut de Recherche en Energie Kennis- of Onderzoeksinstelling 

52 Union Wallone des Architectes Beroepsvereniging of Federatie 

53 Universiteit Antwerpen Kennis- of Onderzoeksinstelling 

54 UPSI/BVS Beroepsvereniging of Federatie 

55 UVCW (Union des Villes et communes de 
Wallonie ) 

Overheid 

56 Verozo Beroepsvereniging of Federatie 

57 VIPA Overheid 

58 VITO/EnergyVille Kennis- of Onderzoeksinstelling 

59 Vlaamse Bouwmeester Overheid 

60 Vlaamse Confederatie Bouw Beroepsvereniging of Federatie 

61 VlaNot / Fednot Beroepsvereniging of Federatie 

62 VMSW Overheid 

63 VOKA Beroepsvereniging of Federatie 

64 Warmtenetwerk Vlaanderen Beroepsvereniging of Federatie 
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