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Volgens de Algemene Voorwaarden van 3E, ontvangt de klant het niet-exclusief, niet-

overdraagbaar gebruiksrecht op de door 3E gerapporteerde resultaten, en dit uitsluitend voor 

interne doeleinden. Tenzij expliciet anders overeengekomen, kan 3E niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik door de klant van de resultaten, 

rapporten, aanbevelingen of andere gegevens door 3E aangeleverd in het kader van een project of 

bestelling. 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

Doelstelling en projectverloop 

In het voorliggende rapport wordt een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil 

en een nieuwe normalisatie van de primaire energie-indicator voorgesteld. 

Deze nieuwe indicatoren kwamen tot stand na nauw overleg met de betrokken sector, die op drie 

stakeholderoverlegmomenten hun verwachtingen en bezorgdheden formuleerden, alsook feedback 

gaven op de verschillende voorstellen die door het onderzoeksteam werden ontwikkeld. 

Op het eerste stakeholderoverleg werd een vooronderzoek gepresenteerd over de energie-indicatoren 

in de verschillende gewesten en de ons omringende buurlanden. De stakeholders kregen de 

mogelijkheid de sterktes en tekortkomingen te identificeren, en hun verwachtingen te uiten over de te 

ontwikkelen indicatoren. 

Deze input werd gebruikt om vier nieuwe voorstellen voor een schilindicator, en twee nieuwe 

voorstellen tot normalisatie van het primair energieverbruik te ontwikkelen. Op het tweede 

stakeholderoverleg kreeg de sector de kans om deze voorstellen te evalueren en bij te sturen. 

Tijdens het derde overlegmoment werden de verder ontwikkelde voorstellen grondig toegelicht, en 

werd een verstrengingspad voorgesteld voor beide indicatoren. De stakeholders kregen opnieuw de 

kans bezwaren en bezorgdheden te uiten, die werden meegenomen in het finaal voorstel. 

 

Een vernieuwde aanpak 

Het onderzoek naar nieuwe energie-indicatoren kan niet enkel op een theoretische basis rusten: de 

voorstellen dienen afgetoetst te worden a.d.h.v. representatieve referentiewoningen, waarop 

representatieve maatregelenpakketten (schil en systemen) worden toegepast. Typisch wordt hiervoor 

een beperkt aantal referentiewoningen geselecteerd, waarvan de representativiteit voor het 

nieuwbouwpatrimonium niet verzekerd is. Door het beperkte aantal woningen is het moeilijk gevolgen 

in te schatten voor woningen met bv. een verschillende typologie, verschillende grootte, verschillende 

glasfracties, …  

In deze studie werd een andere aanpak toegepast. Er werden zes typologieën geselecteerd op basis 

van bouwvorm (appartement, gesloten bebouwingen, halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen) 

en het aantal slaapkamers. Voor iedere typologie werd een geparametriseerd basismodel gemaakt in 

BIM-software. Deze basismodellen werden, d.m.v. een door de UGent ontwikkelde tool, vervormd 

zodat deze aan dezelfde geometrische eigenschappen voldoen als een groot aantal woningen uit de 

EPB-database. Zo werden per typologie meer dan 1000 willekeurige, werkelijk gebouwde woningen 

gevormd die variëren op vlak van grootte, verliesoppervlakte, vormefficiëntie en glasfractie. Op deze 

manier werden voor de zes typologieën een groot aantal referentiewoningen bekomen waarvan de 

verschillende geometrische eigenschappen zeer representatief zijn voor het werkelijk gebouwde 

patrimonium. 

Er werden zeven vaste maatregelenpakketten gedefinieerd die sterk variëren in ambitieniveau. Zo 

voldoen enkele maatregelenpakketten nog net aan de huidige normen, maar werden ook pakketten 

gekozen die worden toegepast in passiefwoningen. Een aantal pakketten kennen ook schil- en 

systeemeigenschappen die gebaseerd zijn op resultaten uit eerder uitgevoerde studies naar 



 

kostenoptimale energieprestatieniveaus. Hiernaast werd ook voor iedere individuele woning, de 

bijhorende eigenschappen uit de EPB-database overgenomen. Zo werden per typologie meer dan 

1000 verschillende maatregelenpakketten toegepast. 

 

De S-factor als nieuwe schilindicator 

Op basis van de feedback van stakeholders, werden vier voorstellen geformuleerd voor een nieuwe 

schilindicator. Deze voorstellen variëren van zeer eenvoudige tot meer allesomvattende indicatoren. 

Aan de hand van de besproken typologieën en maatregelenpakketten werd geanalyseerd of deze 

voorstellen voldoen aan de verwachtingen van de sector. Eén van de vier voorstellen werd verder 

uitgewerkt tot de S-factor, welke het definitief voorstel voor een nieuwe schilindicator vormt. De S-

factor bestaat uit de som van de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming en de fundamentele 

netto energiebehoefte voor koeling, waarbij enkel factoren in rekening gebracht worden die gelinkt zijn 

aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Zo worden enkel de transmissieverliezen, 

infiltratieverliezen en zonnewinsten in beschouwing genomen. In tegenstelling tot de bestaande NEBrv, 

wordt de S-factor niet beïnvloed door het toegepaste ventilatiesysteem of interne warmtewinsten.  

Deze S-factor dient uitgedrukt te worden in functie van een geometrisch eigenschap, zodat de 

schilkwaliteit van verschillende gebouwen kan vergeleken worden. Er werd aangetoond dat de twee 

meest voor de hand liggende opties, namelijk vloeroppervlakte en schiloppervlakte, beide 

tekortkomingen kennen. In het eerste geval worden kleine woningen sterk benadeeld, aangezien deze 

relatief veel verliesoppervlakte kennen. In het tweede geval worden efficiënte typologieën zoals 

appartementen benadeeld, omdat deze een sterk beglaasde, maar kleine verliesoppervlakte kennen. 

Er werd aangetoond dat de ‘compactheid’ zodanig gedefinieerd is, dat kleine woningen sterk 

benadeeld worden. Hoewel grotere woningen relatief minder verliesoppervlakte kennen dan kleine 

woningen, kan de grootte van een woning niet beschouwd worden als een goed of slechte keuze.  

Als alternatief wordt de ‘vormefficiëntie’ voorgesteld, hierbij wordt de equivalente boloppervlakte voor 

een volume, en niet het volume zelf, afgewogen tegen de verliesoppervlakte. De vormefficiëntie 

beoordeelt de geometrische vormgeving van een woning, zonder beïnvloed te worden door de grootte 

ervan. Op basis hiervan wordt voorgesteld de S-factor te normaliseren naar de equivalente 

boloppervlakte voor het volume van de woning. In principe wordt de S-factor uitgedrukt in kWh per 

vierkante meter equivalente boloppervlakte. Wegens weinig communicatief, en omdat dit zou kunnen 

geïnterpreteerd worden als een voorspelling van het reëel verbruik, wordt voorgesteld de S-factor te 

behandelen als een dimensieloos getal. 

Voor deze S-factor scoren appartementen zeer laag (lees: goed) t.o.v. de vrijstaande woningen, 

waardoor het moeilijk is om een uniform eisenniveau op te leggen. Daarom werd gekozen voor een 

correctie waarbij de transmissieverliezen naar aanliggende verwarmde ruimtes (mits een 

temperatuurreductiefactor) in rekening gebracht worden bij de bepaling van de S-factor. Ondanks deze 

correctie, behalen de efficiëntere typologieën – zoals appartementen – nog steeds de laagste S-factor, 

hetgeen de realiteit weerspiegelt, maar is het verschil minder groot. 

Er werd getracht correlaties te vinden tussen de S-factor en de bestaande schilindicatoren zoals K-peil, 

NEBrv en de Umax-waarden, om zo voor continuïteit te zorgen in de voorgestelde eisenniveaus en het 

verstrengingspad. Wegens de verschillende berekeningsmethodieken werden er echter verschillende 



 

correlaties gevonden voor de verschillende typologieën en maatregelenpakketten. Op basis van de 

resultaten voor de verschillende doorgerekende maatregelenpakketten en typologieën werd een 

verstrengingspad opgesteld. Als introductieniveau wordt S35 voorgesteld, dit is een weinig strenge eis 

die de markt toelaat zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Ook met minder performante 

maatregelenpakketten is S35 haalbaar voor de overgrote meerderheid van het patrimonium. S31 wordt 

beschouwd als een tussenniveau. Hiervoor zullen minder performante typologieën inspanningen 

moeten leveren om aan het niveau te voldoen, de appartementen en rijwoningen kunnen daarentegen 

ook zonder zeer performante pakketten onder het eisenniveau blijven. Als eindniveau wordt S28 

voorgesteld, wat voor de appartementen nog altijd geen bijzonder strenge eis is. De vrijstaande 

woningen zullen echter bijkomende inspanningen moeten leveren. De toepassing van een passiefschil 

leidt echter in alle gevallen tot een S-factor lager dan S28, wat aantoont dat dit eindniveau zeker 

technisch haalbaar is. 

 

De e-coëfficiënt als nieuwe primaire energie-indicator 

Wat de nieuwe indicator voor primaire energie betreft, werd eerst onderzocht hoe de huidige 

normalisatie van het primair energieverbruik tot het E-peil in Vlaanderen gebeurt. De huidige 

normalisatie werd opgesteld in 2005 d.m.v. regressie waarbij een maatregelenpakket (standaard 

praktijk voor 2006) werd toegepast op een aantal geometrieën van woningen en appartementen 

gebouwd eind jaren 90. De geometrieën zijn niet langer representatief voor de huidige 

nieuwbouwwoningen. Hierdoor kunnen ongewenste effecten ontstaan, waarbij bepaalde types 

woningen bevoordeeld of benadeeld worden. Daarnaast werd onderzocht welke problemen er ervaren 

worden met het Vlaamse E-peil en het Waalse Ew-peil. De sector ervaart immers dat de E-peil eis 

moeilijker haalbaar is voor kleine en weinig compacte woningen, en voor efficiëntere typologieën zoals 

rijwoningen en appartementen. In Vlaanderen lijken kleine woningen momenteel echter niet benadeeld 

te worden. Dit was wel het geval voordat, begin 2014 (voor aangiftes van nieuwe aanvragen), een 

correctie werd aangebracht in de formule ter berekening van het referentieverbruik van het E-peil. Dit 

bood een oplossing voor de kleine appartementen, maar niet voor de rijwoningen. Minder compacte 

gebouwen behalen momenteel wel nog een hoger E-peil. Er werd in het verleden reeds aangetoond 

dat er een verband bestaat tussen de grootte van woningen en de compactheid (kleine woningen zijn 

altijd minder compact), waardoor we beter de vormefficiëntie van woningen kunnen evalueren. Het E-

peil ligt lager voor vormefficiënte woningen, al is dit effect voor bepaalde maatregelenpakketten heel 

beperkt. Bij toepassing van een uniform maatregelenpakket wordt een lager E-peil bekomen voor 

appartementen en rijwoningen, dan voor de minder efficiënte typologieën. In dat opzicht lijkt de kritiek 

van stakeholders onterecht, al dient wel opgemerkt te worden dat appartementen niet altijd over de 

mogelijkheid beschikken om dezelfde E-peil verlagende technieken toe te passen als 

eengezinswoningen. In Wallonië kunnen voor bepaalde maatregelenpakketten kleine woningen 

aanzienlijk hogere Ew-peilen behalen. Ook wordt soms, binnen eenzelfde typologie, een hoger Ew-peil 

gevonden voor de efficiënter vormgegeven woningen, hetgeen een ongewenst effect is. Meer 

algemeen behalen efficiëntere typologieën een lager Ew-peil dan de minder efficiënte typologieën, al is 

het onderscheid minder uitgesproken dan in Vlaanderen. 

Op basis van de verwachtingen van stakeholders, werden twee alternatieve normalisaties voorgesteld 

voor de nieuwe primaire energie-indicator: de notional building approach en de average building 



 

approach. Bij de notional building approach wordt het referentieverbruik ter bepaling van de primaire 

energie-indicator berekend door een vast referentiepakket toe te passen op de geometrie van de 

woning in kwestie. Er werd echter aangetoond dat de keuze van dit referentiepakket de resultaten 

enorm beïnvloedt. Daarnaast worden kleine en vormefficiënte woningen en typologieën soms sterk 

benadeeld afhankelijk van het gekozen referentiepakket en toegepaste maatregelenpakket. 

Als variant wordt de average building approach ontwikkeld. Hiervoor wordt het referentieverbruik 

berekend door een vast referentiepakket toe te passen op een fictieve woning met hetzelfde volume, 

maar een gemiddelde overeenkomstige verliesoppervlakte. Deze gemiddelde verliesoppervlakte wordt 

bepaald op basis van een set referentiewoningen en wordt berekend in functie van het volume. 

Doordat er een vast verband ontstaat tussen het volume en de verliesoppervlakte, is de invloed van het 

referentiepakket op het eindresultaat veel beperkter, zij het niet onbestaande. De average building 

approach leidt tot gelijke resultaten, ongeacht de grootte van de woning. Vormefficiëntere woningen en 

typologieën behalen wel duidelijk lagere resultaten.  

Om uniforme eisenniveaus te kunnen opleggen, wordt – naar analogie met de S-factor – een correctie 

doorgevoerd waarbij transmissieverliezen naar aangrenzende verwarmde ruimtes worden ingerekend 

(opnieuw rekening houdend met een temperatuurreductiefactor). Hierdoor liggen de resultaten voor de 

verschillende typologieën dichter bij elkaar, maar blijft er nog altijd een sterke incentive bestaan naar 

efficiëntere typologieën. Dit komt tegemoet aan de bezorgdheden van stakeholders over de 

haalbaarheid van het huidig E-peilniveau voor appartementen en rijwoningen. 

Het definiëren van een referentiepakket voor de average building approach, zal ongetwijfeld leiden tot 

discussies over de inhoud en de representativiteit van dit pakket. Om discussies over de inhoud van 

het pakket te vermijden, wordt voorgesteld om de karakteristieken van toegepaste systemen te 

vertalen naar een totaalprestatie van het systeem. Zo is het referentiepakket minder associeerbaar met 

specifieke systemen op de markt, en kan er ook een eerlijkere vergelijking gemaakt worden tussen 

verschillende types systemen. Om discussies over representativiteit te vermijden, kan gebruik gemaakt 

worden van de EPB-database om gemiddelde prestaties van de systemen te bepalen. Zo wordt een 

referentiepakket bekomen dat per definitie representatief is en zullen ongewenste bevoordelingen of 

benadelingen van bepaalde types woningen tot een minimum beperkt blijven. 

Ieder aspect in de berekening van het referentieverbruik van de average building approach, wordt 

verder in dit rapport toegelicht, en er wordt a.d.h.v. twee referentiepakketten geïllustreerd hoe de 

prestaties van systemen gedefinieerd worden. Het eerste referentiepakket is identiek aan datgene dat 

oorspronkelijk gebruikt werd ter bepaling van de regressiecoëfficiënten voor de referentie van het E-

peil. Het tweede pakket is een gemiddeld pakket dat bepaald werd op basis van de EPB-database. 

De resultaten voor de verschillende typologieën verhouden zich zeer gelijkaardig tot elkaar voor beide 

referentiepakketten, al zijn kleine verschillen op te merken. Gezien de beperkte impact wordt gekozen 

voor het standaard referentiepakket van 2006 dat aan de basis lag voor het E-peil. Bij toepassing van 

dit pakket wordt een patrimonium-gemiddelde waarde bekomen die zo goed als identiek is aan de 

patrimonium-gemiddelde waarde voor het huidige E-peil. Hierdoor kan het geplande verstrengingspad 

van het E-peil behouden worden voor de nieuwe primaire energie-indicator. Er wordt voorgesteld de 

nieuwe primaire energie-indicator te benoemen als de e-coëfficiënt en de factor 100 te laten 

wegvallen in de berekening van de indicatorwaarde. Voor het E50-niveau wordt zo een 

overeenkomstig e0,50-niveau bekomen. 



 

Hoewel de patrimonium-gemiddelde waarde van de e-coëfficiënt en de het E-peil weinig van elkaar 

verschillen, kan de indicatorwaarde wel aanzienlijk afwijken afhankelijk van de typologie. Zo bekomen 

efficiëntere typologieën een lagere e-coëfficiënt, terwijl die voor de minder efficiënte typologieën juist 

sterk kan stijgen t.o.v. het huidig E-peil niveau. Deze versoepeling, al dan niet verstrenging, van de 

eisenniveaus werd in de studie uitgebreid geanalyseerd door het verstrengingspad e0,50; e0,40 en 

e0,30 te vergelijken met E50, E40 en E30 voor de verschillende maatregelenpakketten en typologieën.  
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1 TERMINOLOGIE 

De discussies met de verschillende partners van dit projectteam n.a.v. deze opdracht brachten een 

belangrijk aandachtspunt naar voor: het belang van een streng, coherent en zuiver 

woordgebruik/terminologie.  

Een uniform gebruik van eenzelfde terminologie is belangrijk, willen we komen tot een vlotte en 

eenduidige communicatie komen tussen (de leden van) het projectteam, de opdrachtgever en de 

stakeholders. In voorliggende rapport wordt volgende terminologie gebruikt. 

 Het criterium is de vertaling van hoe de beleidsoptie en de concrete doelstellingen samenkomen 

in functie van elkaar 

bv. "De inspanning op bouwkundig niveau moet voor iedereen billijk zijn, en onder billijk verstaan 

we dat de eis met gelijkaardige maatregelen te bereiken is." 

 De eis/het eisenniveau is de combinatie van de indicator en de grenswaarde 

bv. "Je mag geen E-peil hebben groter dan E70." 

 De indicator is de grootheid (met bijhorende eenheid) waarin het criterium wordt uitgedrukt en 

gemeten 

bv. het "E-peil" of het "K-peil" 

 De indicator-waarde is de waarde van die grootheid die een bepaalde case/woning bekomt 

bv. een woning haalt “E83” en ”K31” 

 De grenswaarde is de maximale waarde waarboven (of minimale waarde waaronder) je voor die 

indicator niet mag gaan. 

bv. alle woongebouwen moeten voldoen aan "E70" of "K35" 1 

 Het verstrengingspad is een vooropgestelde periodieke verlaging van de grenswaarde van een 

indicator. 

bv. alle woongebouwen moeten vanaf 2016 voldoen aan “E50”, vanaf 2018 aan “E40”, vanaf 

2020 aan “E35” en vanaf 2021 aan “E30” 

 Het patrimonium zijn de nieuwbouwwoningen die gebouwd werden sinds de invoering van de 

EPB-regelgeving in 2006, en waarvan de eigenschappen (geometrie, gebouwschil, systemen) 

beschikbaar zijn in de EPB-database. 

                                                                 

1 De grenswaarde kan eventueel afhankelijk zijn van specifieke gebouweigenschappen 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

14 / 423  

 

2 INLEIDING 

Deze opdracht heeft de bedoeling te resulteren in een voorstel voor een nieuwe parameter, 

grenswaarde en eisenpad richting 2021 voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Bijkomend 

wordt ook het huidige E-peil onderzocht op de gevoeligheid voor de geometrie van het gebouw en 

wordt een nieuw voorstel gedaan voor wat betreft de E-peil referentie. 

De sterke betrokkenheid van de brede groep aan stakeholders is essentieel om voldoende draagvlak 

te creëren opdat een nieuwe aanpak gedragen wordt. Daarom wordt het stakeholderoverleg, i.e. het 

procesmatige aspect, op een prominente plaats gezet en ondersteunt het in sterke mate de technisch-

wetenschappelijke analyse. Het procesmatige luik is in onderstaande schema aangegeven in groen en 

vormt dus duidelijk de verbinding tussen stakeholders en technisch-wetenschappelijke uitvoering. 

 

 

 

Beide delen en de interactie ertussen worden hieronder besproken. 

2.1 STAKEHOLDERS OVERLEG 

Het procesmatige aspect heeft betrekking op de interactie met de stakeholders.  

We kozen voor een participatieve aanpak waarbij we van de stakeholders co-creators maken. 

We zetten in op het inleven in de interesse en de noden van de doelgroep. 

Essentieel hierbij was een evenwichtig samengestelde stakeholdergroep te kunnen voordragen. 

Daartoe werd voldoende aandacht besteed aan stakeholder mapping, zodat alle relevante actoren 

correct werden vertegenwoordigd. 

Voor de interactie met de stakeholders werden drie overlegmomenten georganiseerd.  

Tijdens het eerste overlegmoment werd heel duidelijk ingegaan op het proces, de methodologie en 

de spelregels. Dit eerste overleg legde in belangrijke mate keuzes vast waarop verder gebouwd werd. 

De procesbegeleiding tijdens het tweede stakeholder overlegmoment focuste veel sterker op het 

creëren van een voorstel dat voor iedereen aanvaardbaar is. Dat wil hier, door de grote groep 

stakeholders met tegenstrijdige belangen, zeggen dat gewerkt werd volgens het consentbeginsel: een 

voorstel is aanvaard wanneer niemand het met een correct onderbouwde redenering kon weerleggen. 

Bij het laatste stakeholders overlegmoment werden het uiteindelijk voorstel voorgelegd. 

Stakeholders konden hier nog laatste opmerkingen en bedenkingen geven alvorens het te finaliseren, 

zodanig dat tot een definitief voorstel gekomen werd dat voor iedereen aanvaardbaar is. 
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2.2 INHOUDELIJK TECHNISCH-WETENSCHAPPELIJKE UITWERKING 

Het technisch-wetenschappelijke werk is gericht op enerzijds het voorstellen van een nieuwe 

parameter met grenswaarde en eisenpad voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en anderzijds 

het evalueren van de geometrie-gevoeligheid van het huidige E-peil met eventueel een nieuw voorstel 

voor de berekening van het referentie karakteristiek jaarlijks energiegebruik. 

Voor wat betreft het formuleren van een nieuw voorstel is het van belang dat heel duidelijk geweten is: 

 wat de bezorgdheden van de stakeholders zijn omtrent de huidige situatie 

 wat de aanpak in de andere gewesten en in de ons omliggende Europese landen is. 

Verder is het belangrijk dat van in het begin van de analyse, in nauw overleg met de Vlaamse en 

Waalse energie-administratie, een aantal keuzes worden vastgelegd: met welke gebouwen wordt 

verder gewerkt, met welke maatregelenpakketten zal de verdere analyse gebeuren.  

Als voorbereiding op het eerste stakeholderoverleg gebruiken 3E en Th!nk E hun expertise en netwerk 

om een duidelijk overzicht te maken van de situatie in andere gewesten en andere landen. Verder 

wordt, in nauw overleg met UGent in de eerste plaats en met het VEA in de tweede plaats, de selectie 

van maatregelenpakketten uitgewerkt. UGent focust zich op de gebouwtypologie en de selectie van 6 

cases daaromtrent. Hier wordt de unieke innovatieve tool van UGent gebruikt die toelaat om op basis 

van een selectie van 6 gebouwen, via parametervariatie, een representatieve voorstelling van een 

groot deel van het gebouwenpark (nieuwbouw) te simuleren.  

Met de informatie van het eerste stakeholderoverleg kunnen verfijningen of variaties aangebracht 

worden op de maatregelenpakketten en gebouwenselectie. De feedback van de stakeholders wordt 

gebruikt om 4 voorstellen uit te werken voor de gebouwschil-parameter en een doorgedreven analyse 

van de geometrie-gevoeligheid van het E-peil te bekijken en eventueel aangepaste voorstellen te 

formuleren. Die voorstellen, zowel deze voor de gebouwschilparameter als voor een verbeterde 

referentiewaarde voor berekening van het E-peil, worden nu doorgerekend met de selectie van 

gebouwen en selectie van maatregelenpakketten. UGent heeft, onder meer in een recent project met 

het Vlaams Energie Agentschap, een EPB-berekeningstool ontwikkeld die in het kader van deze 

opdracht zal worden gebruikt. Een gezamenlijke SWOT analyse, door de brede visie van de 3 

technisch-wetenschappelijke partners, wordt voorgesteld tijdens een tweede stakeholderoverleg. 

Met de input van het tweede stakeholderoverleg worden nu verfijningen aangebracht aan de 

gebouwschil-parameter en de referentiewaarde van het E-peil. De aangepaste indicatoren worden, 

samen met een voorstel tot verstrengingspad, gepresenteerd aan de stakeholders op een derde 

overlegmoment. Met de laatste opmerkingen van de sector, worden aanvulling en verduidelijkingen 

aangebracht waarna het geheel wordt voorgesteld aan het VEA. 
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3 PARTICIPATIE 

3.1 PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID 

Bij het denken en werken met participatie hanteren we volgende definitie (ontleend aan F. De Rynck):  

"Participatie is meer dan inspraak: het geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of 

samenleving. Participatie is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen 

en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het gaat hierbij om open processen, waarin ruimte en 

tijd is voor het uitwisselen van meningen, het bouwen aan gedeelde visies en acties (cocreatie) 

en het leren omgaan met verschillen." 

Cruciaal onderdeel van de procesbegeleiding was vooraf goed bepalen wat we verwachten van de 

betrokkenheid en inbreng van de stakeholders, welke input nodig was voor het proces, … Daarom 

hebben we ingezet op het creëren van de juiste condities waarin stakeholders verantwoordelijkheid 

kunnen nemen. Het ging veel meer om co-creatie, coproductie en co-besluitvorming. 

Het participatief proces voor het zoeken en ontwikkelen van een nieuwe indicator voor de energie-

efficiëntie van de gebouwenschil leverde ook veel verschillen en contradicties op. Het proces had niet 

de ambitie of pretentie een rimpelloze dialoog te hebben, maar er werd zeker ook ruimte gemaakt voor 

frictie, tegenspraak en fundamentele bezorgdheden. 

 

Bij het uittekenen van een participatieve procesarchitectuur, was er zowel aandacht voor de voor- en 

nadelen van het participatief werken, zoals: 

 inhoudelijke verrijking of inhoudelijke verarming van de inhoud van het beleid.  

 realiseren van meer of minder ambitieuze doelstellingen.  

 verbetering of verslechtering van het proces 

 verbetering of verslechtering van de organisatie van de samenwerking met externe partijen.  

 vergroting of verkleining van steun, draagvlak en uitvoerbaarheid van het beleid.  

 verkorting of verlenging van de tijdsduur / versnelling of vertraging van het beleid.  

 vergroting of verkleining van het probleemoplossend vermogen van de maatschappij.  

 uitbreiding of beperking van participatie en democratie.  

 verbetering of verslechtering van de interne organisatie.  

 verbetering of verslechtering van het imago van het agentschap  

 

Concreet betekende dit leidend procesprincipe voor dit proces dat:  

 We bijzondere aandacht besteed hebben aan een stakeholderanalyse en stakeholdermapping; 

 We een participatie-planning matrix opgemaakt hebben, zodat duidelijk werd op welke manieren 

welke stakeholdergroep betrokken kon zijn en wat er voor nodig was; 

 We reeds in een vroeg stadium van de onderzoeksopdracht de stakeholderdialoog opgestart 

hebben; 

 We ook samen met de opdrachtgever de inhoud en het proces van elke processtap co-creëerden 

en samen ontwierpen. tri.zone bereide dit zorgvuldig voor en zorgde nadien voor een 

gedetailleerd uitgewerkt en bijgepast draaiboek. 
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3.2 CONSENTBEGINSEL 

Bij multistakeholderprocessen en dialogen gaat het vaak goed totdat een probleem ontstaat. Vanaf dan 

kijken deelnemers rond, kiezen ze een positie en trekken ze de zaak naar zich toe. De kern van de 

werkmethode volgens consent is dat mensen ongelijke, unieke personen zijn die bij de 

besluitvorming gelijkwaardig zijn. Om de gelijkwaardigheid daadwerkelijk te realiseren, wordt de 

besluitvorming georganiseerd volgens het consentbeginsel. Dit houdt in dat een besluit pas genomen 

is, als geen van de aanwezigen een beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft. Bij 

consensus zijn de deelnemers ‘voor’; bij consent-besluitvorming zijn ze ‘niet tegen’. In consensus-

besluitvorming is geen argumentatie vereist bij een veto. Bij consent-besluitvorming wordt bij een 

‘tegen’ altijd het argument genoemd en toegelicht waarom het bezwaar ‘overwegend’ is. 

Besluiten nemen op basis van consent biedt drie belangrijke voordelen: betere besluiten, commitment 

van de stakeholders en algemeen draagvlak door de stakeholders. 

Concreet betekende dit leidend principe dat: 

 We bij de gesprekken met stakeholders niet alleen luisterden naar de kansen en mogelijkheden, 

maar zeker ook naar de bekommernissen en de bijhorende motivaties; 

 We op zoek gingen naar onderliggende assumpties voor bepaalde standpunten; 

 We methodieken hebben ingezet die stakeholders hielpen bij het overstijgen van tegenstellingen 

en dilemma’s; 

 We aandacht gaven aan de ‘buy in’ voor het opzet van het proces, de doelstellingen, de ambitie; 

 We tijdens de ‘informele momenten’ een context creëerden waardoor stakeholders bijkomende 

elementen en verzuchtingen konden mee geven aan de onderzoekers. 

 We bij de uitwerking van de concrete methodieken aandacht gaven aan de verschillende 

dynamieken van het menselijk functioneren: cognitief, beeldend, fysiek. 

3.3 INHOUD EN PROCES: EEN WEEFWERK 

We zijn ervan overtuigd dat het proceswerk geen geïsoleerd gegeven kan en mag zijn. Inzet, inbreng, 

betrokkenheid van bouwactoren zagen we als een essentieel onderdeel van de studie. Daarom waren 

we voorstander van het ‘weven’ tussen inhoud (studiewerk, onderzoek, berekeningen, …) en proces 

(participatie, besluitvorming, ideeënverzameling, …) (zie Figuur 1).  

De bissectrice is de as van duurzame verandering, gedragenheid (in systemen, in organisaties, in 

individuen, …) van het resultaat. De aandacht voor de bissectrice zal vorm krijgen in de proces- en 

projectarchitectuur. 
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Figuur 1: Afbeelding van het ‘weven’ tussen inhoud en proces 

De complexiteit van het onderwerp en van de samenleving loopt tot een goede stakeholderanalyse, 

waardoor duidelijk wordt wat de positie van de stakeholder is.  

Samen met het VEA en andere leden van het projectteam organiseerden we een eerste sessie om te 

komen tot een stakeholdermapping met een participatie-planning-matrix. 

Stakeholders betrekken staat gelijk aan verwachtingen creëren. Daarom was het belangrijk goed te 

weten waarom we wat met wie gingen doen en trachten alle sectoren zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen.  

Hier staat of valt de geloofwaardigheid van de organisatie en het proces mee. 

Tijdens deze sessie werd ook een eerste stap gezet bij het opmaken van de participatieplanning, 

waarbij een aanzet gegeven werd over hoe die er mogelijks kon uitzien. 

De tabel hieronder geeft de eerste aanzet waarbij de eerste kolom gaat over het participatieniveau, die 

de participatieladder volgt. De tweede kolom zegt iets over wat van de stakeholder verwacht kan 

worden en wat de stakeholder verwacht. Stakeholdermanagement is trouwens ook 

verwachtingenmanagement. De laatste kolom geeft een zeer algemeen beeld van wat het VEA kan 

doen om hier aan tegemoet te komen.  
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Tabel 1: Participatieplanning 

 

3.4 STAKEHOLDEROVERLEGMOMENTEN 

Concreet werden in totaal 3 stakeholderoverlegmomenten gehouden. 

3.4.1 Eerste stakeholderoverleg 

Tijdens het eerste stakeholderoverleg werden de betrokkenen geïnformeerd over de opzet, 

doelstellingen en motivatie van de studie. Het was de bedoeling om duidelijk te maken wat wel en niet 

werd onderzocht, welke zaken er precies ter discussie stonden en waarvoor en hoe voorstellen ter 

aanpassing geformuleerd zouden worden. 

In eerste instantie werd een peiling gehouden d.m.v. stemkastjes. Het doel was om te weten te komen 

wat de deelnemers intuïtief willen dat kengetallen weergeven alvorens meer toelichting en achtergrond 

informatie te geven. De algemene conclusies van de peiling zijn o.a. (zie ook detail resultaten in 

BIJLAGE A) 

 Dat het E-peil een hulpmiddel moet zijn om energiezuinige keuzes te maken 

 Het moet duidelijk zijn welke parameters mee in rekening worden gebracht 

 Er tussen het K-peil en het E-peil nog iets moet komen of dat het E-peil moet vervangen worden 

 Iedereen vindt een schileis belangrijk en het moet rekening houden met winter en zomer 

 De schileis mag het strengst zijn t.o.v. andere indicatoren 

 …  

In tweede instantie werden enkele voorbeelden uit het binnen- en buitenland gegeven, namelijk 

Brussel, Wallonië, Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Duitsland (zie ook hoofdstuk 4). Bij elk 

voorbeeld kregen de stakeholders de tijd om hun eigen reflecties te noteren en met elkaar te delen. De 

hoofdvraag bij deze reflectie was: “Wat is in dit voorbeeld een interessante piste voor onze toekomstige 

situatie? Waarom?” 
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Tijdens het tweede deel van de dag werd dieper ingegaan op de kansen en de bezorgdheden. 

Op een interactieve wijze werden de deelnemers gevraagd om 4 vragen te beantwoorden, namelijk, 

1. Wat is voor uw publiek en uw achterban belangrijk bij het invoeren van nieuwe criteria in EPB? 

2. Wat zijn de sterktes en tekorten van de huidige indicatoren en sets van criteria? 

3. Welke parameters moeten er wel/niet in een alternatieve indicator voor de gebouwschil? 

4. Rekening houdend met de doelstelling van BEN, wat moet de rangorde van de verschillende 

criteria in het EPB-eisenpakket zijn? 

Dit gebeurde op basis van interviews (2 per 2), waarna ze in 4 groepen verdeeld werden om de 

antwoorden te bundelen volgens 3 hoofdvragen, namelijk: 

 Waar zijn de deelnemers het vandaag in grote lijnen over eens? 

 Wat zijn nog verschilpunten, meningsverschillen, mogelijke conflicten? 

 Welke eerste conclusies kunnen we trekken? 

De algemene conclusies van dit overleg zijn terug te vinden in BIJLAGE B. 

3.4.2 Tweede stakeholderoverleg 

Op basis van het eerste overleg werden verschillende gebouwschil indicatorvoorstellen uitgewerkt, die 

tijdens het tweede overleg voorgesteld werden aan de stakeholders. 

In eerste instantie kregen de stakeholders feedback over de conclusies van het eerste overleg en wat 

hiermee is gebeurd. 

Daarna kregen ze verschillende indicator voorstellen en verschillende normalisatie voorstellen 

voorgelegd. Deze voorstellen worden gepresenteerd aan de hand van de opgestelde 

argumentenlijsten. Iedere deelnemer kon individueel zijn/haar bezorgdheden, vragen en voorkeuren 

noteren. 

Aangezien de deelnemers veel informatie te verwerken kregen en ook tijd konden gebruiken om dit te 

laten bezinken werd het geheel nog eens samengevat in de vorm van een enquête waarbij iedere 

deelnemer de kans kreeg om dit rustig te doorlopen, voorkeuren en opmerkingen op te geven. 

De conclusies van dit stakeholderoverleg en de resultaten van deze enquête zijn terug te vinden in 

BIJLAGE A en BIJLAGE D. 

3.4.3 Derde stakeholderoverleg 

Tijdens het derde overleg werd de definitieve keuze voor de schilindicator en normalisatie van de 

indicator voorgesteld. Dit werd gekozen en aangepast op basis van de feedback verkregen tijdens het 

tweede overleg en de enquête. De deelnemers kregen hierbij nog de kans om via een plenair gesprek 

hun belangrijkste opmerkingen/bedenkingen te geven en vragen te stellen ter verduidelijking. 

Vervolgens werd een voorstel voor schileis en verstrengingspad voorgelegd waarbij eveneens via 

plenair gesprek opmerkingen en bedenkingen konden gegeven worden en vragen ter verduidelijking 

konden gesteld worden. 

In een derde deel werd een nieuw energieprestatie eis voorgesteld. Eerst werd geargumenteerd 

waarom een nieuwe voorstel werd gemaakt en hoe aan dit nieuw voorstel was gekomen. Tijdens het 

tweede overleg werd reeds gepolst naar het standpunt m.b.t. de uitdrukken van het E-peil als een 

vaste getal of i.f.v. de geometrie en m.b.t. de referentie van het E-peil. Hieruit bleek dat het niet voor 
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iedereen duidelijk was, daarom werd in dit derde overleg hier dieper op ingegaan. Er werd o.a. 

toegelicht wat de huidige Vlaamse normalisatie is, wat een notional building approach zou inhouden en 

wat een average building approach zou inhouden. Ook werden de voor- en nadelen van een vaste eis 

en een variabele eis toegelicht. De deelnemers kregen hierna de kans om hun bedenkingen, risico’s en 

opmerkingen hierover individueel te noteren (zie BIJLAGE E). Daarnaast werd ook een plenair gesprek 

gehouden. 
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4 VOORONDERZOEK 

4.1 INLEIDING 

Het vooronderzoek bestaat uit verschillende delen. Ten eerste wordt de situatie in België besproken. Er 

wordt meer bepaald onderzocht welke indicatoren m.b.t energie-efficiëntie en gebouwschil in de drie 

gewesten gebruikt worden, waarna de bevindingen onderzocht worden uit discussies van het 

Vlaamse en het Waalse Gewest met hun stakeholders die gerelateerd zijn aan de indicatoren voor 

de energie-efficiëntie van de gebouwschil (K-peil, NEBrv) en de indicatoren voor de algemene 

energieprestatie van de woning (E-peil, Ew, Espec). In BIJLAGE F wordt een samenvattende SWOT-

analyse gegeven van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming in Vlaanderen. 

Ten tweede wordt onderzocht welke indicator(en) de buurlanden (Nederland, Duitsland en 

Frankrijk) gebruiken die de energie-efficiëntie van de gebouwschil uitdrukt. Het onderzoek heeft 

aandacht voor de timing wanneer een indicator werd/wordt opgelegd, wat de grenswaarde is en 

desgevallend het eisenpad dat richting 2021 vastligt. Er wordt ook specifiek onderzocht van welke 

gebouw- en installatieaspecten (bv. ventilatie) gebouwschilindicatoren afhankelijk zijn in de buurlanden. 

Ook wordt onderzocht aan welke criteria (de vertaling van de beleidsoptie en de concrete 

doelstellingen) deze indicatoren en eisen proberen tegemoet te komen in deze landen. 

Ten derde wordt een samenvattende tabel opgemaakt met de belangrijkste indicatoren in de 

verschillende gewesten en buurlanden. Gevolgd door de visie hierop van de stakeholders na het eerste 

overleg. 

In het kader van bovenstaande taken worden ook de NZEB-doelstellingen in de verschillende 

landen/gewesten kort besproken. Artikel 2 van de EPBD definieert NZEB als volgt:  

"A very high energy performance (very low amount of energy required associated with a typical use of 

the building including energy used for heating, cooling, ventilation, hot water and lighting) ... The very 

low amount of energy required has to be covered to a very significant extent by energy from renewable 

sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby. ... EPBD requires that a 

nearly zero-energy building is characterized by a numerical indicator of primary energy use expressed 

in kWh/m² per year. ...  In article 4 EPBD requires the setting of minimum energy performance 

requirement. The “added value” in the definition of NZEB is the following: ... setting a numerical 

indicator as the ratio between the primary energy use and the area on a yearly basis2."  

4.2 VLAANDEREN, WALLONIË EN BRUSSEL  

4.2.1 Introductie 

De situatie voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel is op vlak van EPB-regelgeving in oorsprong 

gelijkaardig als gevolg van het Europese kader waarin het energiebeleid wordt vormgegeven 

(referentie: Basisprincipes bij de ontwikkeling van de EPB-berekeningsmethodiek, 3 april 2014).  

                                                                 

2 Nearly Zero Energy Building - towards a common definition, Johann ZIRNGIBL, Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment, France, IEECB’14 
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In hoofdlijn omvat het doel van de EPB-regelgeving volgende aspecten: 

 Het doel van de EPB-regelgeving is om effectief tot energiezuinig bouwen te komen. Om deze 

regelgeving te kunnen afdwingen, voorziet de energieprestatieregelgeving een 

handhavingskader met as-built EPB-aangifte en sanctioneringen. 

 Er moet eenduidig vastgesteld kunnen worden wat de prestaties van een bepaald gebouw zijn. 

Hiermee wordt ook nagegaan of het gebouw al dan niet aan de eisen voldoet (synthese) en kan 

een schalering (labelling) worden ingevoerd om gebouwen onderling te kunnen vergelijken.  

 De EPB-methodiek is technisch-neutraal en streeft naar een correcte afweging van de 

besparing gerealiseerd door een bepaalde toepassing en waardeert energiezuinige 

technologieën.  

 De methodes hebben niet de bedoeling het reële energieverbruik nauwkeurig te voorspellen. 

Op macroschaal is het natuurlijk wel het streefdoel dat de verschillende energiestromen in de 

mate van het mogelijke overeenkomen met de gemiddelde reële waarden in België.  

 De methodiek gaat uit van een gemiddeld gebruikspatroon. De methode beoordeelt a.d.h.v. 

karakteristieken van het gebouw (schil, vorm en installaties) de energieprestatie van het gebouw 

om zo de handhaafbaarheid te verzekeren alsook beïnvloedbare aspecten m.b.t. energiezuinige 

technologieën op de markt te stimuleren (warmtepompen, isolatiemateriaal, ...). .  

Gezien de toegepaste energieprestatie indicatoren verschillen tussen de Gewesten, worden deze 

indicatoren en hun context hieronder verder besproken per Gewest.  

4.2.2 Vlaanderen 

Het Energiebesluit van 19 november 2010 legt in titel IX (voorheen het EPB-besluit van 11 maart 2005) 

eisenniveaus voor thermische isolatie en energieprestatie op aan nieuwe gebouwen en aan te 

renoveren bestaande gebouwen. Omdat naast het behalen van een goed energieprestatieniveau en 

een goed isolatieniveau ook de binnenluchtkwaliteit belangrijk is, zijn eveneens minimale 

ventilatievoorzieningen vereist.  

Samengevat zijn er volgende EPB-eisen in Vlaanderen voor residentiële nieuwbouw projecten: 

 Eisen op het vlak van de algemene energieprestatie van de woning (indicator E-peil); 

 Eisen op deelverbruiken zoals de eisen aan de thermische isolatie (indicator K-peil van de 

woning als geheel en U-waarden of R-waarden van de constructieonderdelen); 

 Eisen qua energie-efficiëntie van de gebouwschil (indicator netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming, afgekort als NEBrv); 

 Eisen op het vlak van het binnenklimaat (ventilatie-eisen en oververhittingsindicator); 

 Een minimumaandeel hernieuwbare energie. 

Gezien de huidige studie zich beperkt tot de indicatoren gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de 

gebouwschil en de indicator voor de algemene energieprestatie van de woning (E-peil) voor 

residentiële gebouwen, worden hierna enkel deze verder behandeld.  

Indicatoren gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil  

Volgende indicatoren in de huidige EPB-regelgeving in Vlaanderen hebben betrekking tot de energie-

efficiëntie van de gebouwschil: 

 Eisen op componentniveau: U-waarden en R-waarden van de constructiedelen; 
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 Eisen op gebouwniveau en specifiek het bouwkundig aspect: het K-peil; 

 Eisen op gebouwniveau en specifiek het bouwkundig en ventilatie-aspect: netto 

energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv). 

Bij deze laatste twee indicatoren valt op te merken dat het K-peil wordt bepaald door de compactheid, 

de isolatiekwaliteit en het percentage gevel/ramen, terwijl de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming ook het lekdebiet, thermische traagheid en de benutting van warmtewinsten 

(zonnewinsten en interne winsten) t.o.v. warmteverliezen opneemt (transmissie- en ventilatieverliezen).  

Elk van deze eisen ondersteunt de doelstelling van de EPB-regelgeving om tot energiezuinigere 

gebouwen te komen, waarbij er specifiek op (een deel van) de energie-efficiëntie van de gebouwschil 

wordt gefocust.  

Er zijn eenduidige eisen voor elk van bovenstaande indicatoren. De rekenregels voor elke indicator 

liggen vast. Voor de details van de berekening van elke indicator alsook de huidige eisen verwijzen we 

naar de actuele wetgeving en de door VEA gepubliceerde beleidsdocumenten.  

In het kader van deze studie is het eveneens belangrijk op te merken dat aan elk van deze indicatoren 

voor- en nadelen kunnen worden toegekend. 

U-waarden en R-waarden van de constructiedelen 

 Voordelen: Deze indicator geldt op componentniveau en beoogt het uitfaseren van 

technologisch verouderde producten en het vermijden van comfortklachten.  

 Nadelen: Deze indicator beperkt zich tot de fysische karakteristieken van componenten en is 

geen indicator voor de energie-efficiëntie van de volledige gebouwschil doordat compactheid, 

het percentage ramen/gevel, enz. niet zijn opgenomen. 

K-peil 

C ≤ 1 : K = Um .100 

1 < C ≤ 4 : K = 
Um . 300

C+2
 

4 < C : K = Um . 50 

Met  

C = 
V

At
 

 

 Voordelen: Het K-peil als indicator laat toe de isolatiekwaliteit van gebouwen met verschillende 

compactheid, grootte, ... te beoordelen. Afgelopen decennia heeft deze robuuste indicator 

dienst gedaan als eis om de thermische transmissiekarakteristieken van een gebouw uit te 

drukken. 3 

 Nadelen: Het K-peil geeft inzicht in o.a. de isolatiekwaliteit van een gebouw maar spreekt zich 

niet uit over de energie-efficiëntie van de gebouwschil, doordat noch de benutting van 

                                                                 

3 WTCB - Dirk Van Orshoven, Considerations with respect to thermal transmittance requirements in 

building regulations, 31 May 2012  
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thermische winsten t.o.v. verliezen wordt beoordeeld, noch thermische traagheid in rekening 

wordt gebracht, noch het lekdebiet van de gevel, etc. 

Bijkomend is de compactheid niet altijd even beïnvloedbaar door de ontwerper (bv. een 

vrijstaande woning t.o.v. rijwoning, kleine woningen t.o.v. grote woningen, ...). Dit maakt het K-

peil in zekere zin tegenstrijdig met één van de doelstellingen van de EPB-regelgeving om 

beïnvloedbare aspecten van de markt te stimuleren op vlak van energiezuinigheid. 4 

Daarnaast wordt het K-peil op gebouwniveau bepaald, hetgeen soms problemen oplevert i.v.m. 

de timing van de bouwwerken en het indienen van de EPB-aangifte door verschillende 

aangifteplichtigen. Zo kunnen in een appartementsgebouw een aantal gelijkvloerse 

handelspanden aanwezig zijn, dewelke dikwijls casco te huur gesteld worden en later worden 

opgeleverd dan de bovengelegen wooneenheden. 

Opmerking: In België wordt soms gesteld dat het K-peil compactheid stimuleert (ten koste van bv. 

daglichttoetreding). Dit dient echter genuanceerd te worden. Wanneer een vierkant grondplan 

evolueert naar een rechthoekig grondplan, dan daalt de compactheid van de woning. Echter, 

tegelijkertijd is het aannemelijk dat de benodigde raamoppervlakte van de woning ongewijzigd blijft, 

waardoor het percentage raam/gevel daalt. Wanneer de compactheid in dit voorbeeld daalt, daalt ook 

de gemiddelde U-waarde van de schil. Een lagere compactheid resulteert m.a.w. niet noodzakelijk in 

een hoger K-peil; noch geldt het K-peil altijd als stimulans voor compactheid. 5 

Netto energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv)  

Deze indicator werd ingevoerd in 2012 om een goede gebouwschil te promoten, in aanvulling van 

voorgaande indicatoren. 

 Voordelen: Deze indicator spreekt zich specifiek uit over de energie-efficiëntie van de 

gebouwschil waarbij de thermische winsten en verliezen (transmissie-, ventilatie- en infiltratie 

verliezen, zon- en interne winsten), de benuttingsfactor van de warmtewinsten en de thermische 

traagheid van een gebouw wordt opgenomen.  

 Nadelen: In de berekening van de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming zit ventilatie 

vervat via de benutting van thermische winsten t.o.v. verliezen. Dit betekent ook dat de 

performantie van het toegepaste ventilatiesysteem (met of zonder warmterecuperatie, met of 

zonder sturing,…) de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming beïnvloedt. De specifieke 

eigenschappen van installatietechnische componenten beïnvloeden m.a.w. de resultaten voor 

die gebouwschil indicator die net los van (de kwaliteit van) technische installaties tracht te 

fungeren. 

 Aanvullend dient opgemerkt te worden dat de recent ingevoerde netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming een onevenwichtige impact heeft op verschillende gebouwprojecten 

(geometrieën). Zo blijkt uit de tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving van 

2013 dat de NEBrv eis van 70 kWh/m2 voor compacte gebouwen eenvoudig te halen is, terwijl 

deze voor minder compacte gebouwen (< 2.5) problemen kan stellen. Naar aanleiding hiervan 

                                                                 

4 Vlaams Energieagentschap, Tweejaarlijkse evaluatie energieprestatieregelgeving 2013, 13 juni 2013 

5 WTCB - Dirk Van Orshoven, Considerations with respect to thermal transmittance requirements in 

building regulations, 31 May 2012 
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werd een alternatieve grenswaarde ingevoerd die berekend wordt in functie van de compactheid, 

namelijk (100 – 25*C ) kWh/m2, waardoor weinig compacte wooneenheden aan een lagere 

grenswaarde dienen te voldoen. 

 Doordat compacte gebouwen eenvoudiger aan de eis kunnen voldoen, kan een bijkomend 

nadeel aan deze indicator worden toegekend: het creëert een onevenwicht waarbij bepaalde 

projecten (geometrieën) meer moeten investeren dan het technisch-economisch optimum 

voorschrijft, terwijl andere net minder moeten investeren. 6 

De voor- en nadelen van deze verschillende indicatoren wordt verder behandeld bij feedback van 

stakeholders verzameld bij voorgaande stakeholders overlegmomenten waarna de SWOT analyse in 

BIJLAGE F gemaakt werd.  

Gebouwschil indicatoren richting 2021 

Volgens de communicatie op de website www.energiesparen.be is de BEN-definitie momenteel 

opgesteld uit de strengste eisen die we nu kennen (voor de gebouwschil: NEBrv 70 kWh/m² of (100 – 

25*c) kWh/m2, K40, Umax-waarden 2016.). De Vlaamse Regering moet elke twee jaar het eisenpakket 

evalueren. De volgende evaluatie is gepland in 2015. Als naar aanleiding van die evaluatie het 

eisenpakket wordt aangepast, wordt de BEN-definitie verder verfijnd. Deze studie kadert in 

beleidsvoorbereiding voor de EPB-evaluatie 2015 en heeft als doelstelling het formuleren van een 

voorstel voor een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil.7 

Indicator gerelateerd aan de algemene energieprestatie van de woning 

De algemene energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt d.m.v. het E-peil en dit volgens de 

berekeningsmethodiek bepaald in Bijlage V bij het Energiebesluit. Het E-peil wordt, i.f.v. de rapportage 

van de algemene energieprestatie van de woning, berekend met de EPB-software. In deze software 

worden een hele reeks parameters door de EPB-verslaggever gecodeerd: de geometrie van de 

woning, de isolatiekarakteristieken van opake en transparante schildelen, installatietechnische 

karakteristieken (ventilatie, verwarming, koeling en sanitair warm water), etc. 

Het E-peil zelf is een dimensieloos getal dat wordt berekend door het jaarlijks karakteristiek primair 

energieverbruik van de woning te delen door de referentiewaarde van het jaarlijks karakteristiek primair 

energieverbruik.  

E = 100 . 
EChar

EChar, ref

 

Dit referentieverbruik wordt bepaald op basis van de vorm (het warmteverliesoppervlak), de grootte 

(het beschermd volume) en het bewust ventilatiedebiet van de woning:  

Echar, ref = a1 . AT,E + a2 . max(VEPR;(VEPR+192)/2) + a3 . Vhyg, ref 

 

met AT,E het warmteverliesoppervlak, VEPR het beschermd volume en Vhyg, ref het bewust ventilatiedebiet 

(berekend i.f.v. het gebouwvolume en niet het werkelijke ventilatiedebiet).  

                                                                 

6 Vlaams Energieagentschap, Tweejaarlijkse evaluatie energieprestatieregelgeving 2013, 13 juni 2013 

7 http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwoning.pdf 

http://www.energiesparen.be/
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwoning.pdf
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Om het niveau van het maximaal E-peil in 2006 vast te leggen op E100, is de overheid uitgegaan van 

een referentiepakket met concrete technieken en prestaties van materialen en installaties. De 

constanten a1, a2 en a3 (a1 = 115, a2 = 70, a3 = 105) zijn zo bepaald dat het referentiepakket - 

toegepast op tweehonderd geometrie-aspecten van woningen (warmteverliesoppervlak, beschermd 

volume en bewust ventilatiedebiet), voor 95% van de woningen in een E-peil lager dan 100 resulteert. 

Het doel van deze eis is het totale primair energieverbruik van woningen op vlak van verwarming, 

koeling, hulpenergie, sanitair warm water, fotovoltaïsche energie en energie opgewekt door 

cogeneratie te beperken tot een bepaald percentage van het referentieverbruik. Met andere woorden 

een E-peil met grenswaarde E60 betekent dat de woning een primair energieverbruik moet hebben dat 

maximaal 60% van het referentieverbruik is. Aan deze indicator kunnen ook voor- en nadelen worden 

toegekend in het kader van de huidige studie. Het belangrijkste voordeel dat deze indicator biedt, is dat 

het een globaal energieprestatieniveau van gebouwen weergeeft. Op vlak van nadelen zijn volgende 2 

aspecten relevant voor de studie: 

 Wallonië en Vlaanderen hebben een andere energieprestatie indicator wat resulteert in een 

verschillende berekening van het E-peil. Voor promotoren die in beide Gewesten bouwen kan dit 

betekenen dat een gebouw dat voldoet in het ene Gewest niet voldoet in het andere Gewest. 

 Uit voorgaande stakeholders overleggen geven stakeholders aan dat voor kleinere gebouwen 

(appartementen, rijwoningen met beperkte volumes, ...) de E-peil eis te streng is t.o.v. grotere 

gebouwen met een gelijkaardige geometrie.  

Beide punten worden hierna besproken. Het eerste aspect wordt toegelicht onder het hoofdstuk 

Wallonië, en het tweede aspect wordt opgenomen onder feedback van stakeholders.  

Algemene energieprestatie indicator richting 2021 

De E-peil eis zal de komende jaren gradueel verstrengd worden. In 2021, wanneer het BEN-niveau 

(Bijna Energie Neutraal) wordt geïntroduceerd, wordt voor woningen een grenswaarde van E30 

opgelegd. 8 

 

4.2.3 Wallonië  

Zoals voorheen gesteld is de situatie in Wallonië vrij gelijkaardig aan deze in Vlaanderen. Ook op vlak 

van indicatoren zijn er veel gelijkenissen: U-waarden en R-waarden, een K-peil eis, een eis voor 

oververhitting, een globaal energieprestatiepeil, etc.  

In het kader van deze studie wordt hierna gefocust op de verschillen in de 

energieprestatieregelgeving tussen Vlaanderen en Wallonië op vlak van indicatoren m.b.t. de 

energie-efficiëntie van de gebouwschil en m.b.t. de algemene energieprestatie van de woning. Voor 

een uitgebreide analyse van de situatie in Wallonië verwijzen we naar de (Franstalige) tekst in 

BIJLAGE G.  

Op vlak van energie-efficiëntie van de gebouwschil verschilt Wallonië van Vlaanderen omdat hier 

geen eis is m.b.t. de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming. De energieprestatieregelgeving in 

                                                                 

8 http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwoning.pdf 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwoning.pdf
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Wallonië beperkt zich voor de gebouwschil momenteel tot eisen op componentniveau (U-waarden en 

R-waarden) en een eis voor het K-peil. 

Voor de algemene energieprestatie van de woning wordt er in Wallonië ook met een E-peil eis 

gewerkt, zij het dat deze verschilt van de E-peil eis in Vlaanderen. In Wallonië dient het Ew-peil lager te 

zijn dan de vooropgestelde grenswaarde, waarbij deze als volgt wordt berekend: 

Ew = 100 . 
(Espec . Ach)

Echar

 

Met Espec het jaarlijkse specifieke primaire energieverbruik (voor ruimteverwarming, ruimtekoeling 

(al dan niet fictief), sanitair warm water, hulpenergie, fotovoltaïsche energie en energie opgewekt door 

cogeneratie), Echar de referentiewaarde van het jaarlijkse primaire energieverbruik en Ach de verwarmde 

vloeroppervlakte.  

Hierbij dient aanvullend te worden opgemerkt dat Espec wordt berekend op basis van de gecodeerde 

waarden (geometrie, isolatiediktes, installaties, ...), terwijl Echar automatisch wordt berekend a.d.h.v. de 

gecodeerde geometrie van de woning en referentiemaatregelen (ventilatiesysteem C, lekdebiet 8 

m³/h/m², ...).  

In de methodiek in Wallonië zijn dus duidelijke verschillen merkbaar t.o.v. de methodiek in Vlaanderen. 

Enerzijds is er geen eis voor de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming en anderzijds wordt de 

algemene energieprestatie van de woning beschreven a.d.h.v. de Ew indicator die anders wordt 

berekend dan het E-peil in Vlaanderen.  

De komende jaren kunnen deze indicatoren echter sterk veranderen. Zo werd in de kostenoptimale 

studie voor het Waalse Gewest volgende potentiële definitie van NZEB voorgesteld richting 20219: 

 Uitfasering Ew-peil en K-peil; 

 Espec wordt verstrengd naar maximaal 55 kWhp/m².jaar; 

 Netto energiebehoefte voor ruimteverwarming < 15 kWh/m².jaar; 

 Een eis m.b.t. de luchtdichtheid om het lekdebiet te beperken tot 2 m³/h.m²; 

De berekening van de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming werd reeds beschreven in 

Be500, daterend van 29 februari 1984. De NEBrv is afhankelijk van volgende zaken: 

 Globaal thermisch transimissiecoëfficiënt van het verliesoppervlakte (ks) 

 Warmteverliezen door ventilatie en infiltratie 

 Inertie van het gebouw 

 Interne warmtewinsten en temperatuur bij niet verwarmen 

 Zonnewinsten (afhankelijk van beglaasd oppervlakte, type beglazing, beschaduwing van de 

ramen) en temperatuur toename t.g.v. zonnewinsten 

 Buiten temperatuur en equivalente graaddagen 

In het kader van deze studie kan hier dus opgemerkt worden dat in de huidige projectie richting 2021: 

 Enerzijds een verschuiving op vlak van de energie-efficiëntie van de gebouwschil wordt 

voorzien: van een eis o.b.v. een K-peil wordt er richting een eis o.b.v. een netto energiebehoefte 

voor ruimteverwarming gegaan; 

                                                                 

9 Etude CO-ZEB, http://energie.wallonie.be/  

http://energie.wallonie.be/
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 Anderzijds zal de dimensieloze E-peil eis uitfaseren en komt er een eis voor de algemene 

energieprestatie van de woning uit te drukken door een grenswaarde voor het primaire 

energieverbruik van gebouwen te implementeren.  

Merk op dat bovenstaande lijst louter een selectie inhoudt van de indicatoren en eisen voor 2021. Voor 

een volledig overzicht verwijzen we opnieuw naar de bijlage.  

 

4.2.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna: Brussel) is de situatie anno 2014 gelijkaardig aan deze 

in Vlaanderen en Wallonië. Naast dezelfde doelstellingen zijn er op vlak van indicatoren veel 

gelijkenissen: U-waarden en R-waarden, een K-peil eis, een eis voor oververhitting, een globaal 

energieprestatiepeil, etc.  

In het kader van deze studie wordt hierna gefocust op de verschillen in de 

energieprestatieregelgeving tussen Vlaanderen en Brussel op vlak van indicatoren m.b.t. de 

energie-efficiëntie van de gebouwschil en m.b.t. de algemene energieprestatie van de woning.  

Op vlak van energie-efficiëntie van de gebouwschil verschilt Brussel anno 2014 van Vlaanderen 

omdat hier, net als in Wallonië, geen eis is m.b.t. de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming. De 

energieprestatieregelgeving in Brussel beperkt zich voor de gebouwschil momenteel tot eisen op 

componentniveau (U-waarden en R-waarden) en een eis voor het K-peil.  

Op vlak van de algemene energieprestatie van de woning is Brussel anno 2014 heel gelijkaardig 

aan Vlaanderen. Het E-peil wordt berekend zoals in Vlaanderen en voor residentiële projecten worden 

dezelfde 'a-waarden' gebruikt (cfr. de vaste waarden die gebruikt worden om het referentieverbruik 

Echar,ref te bepalen).  

In 2015 verandert er echter heel wat inzake de energieprestatieregelgeving in Brussel. Brussel heeft 

ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2015 een 'passiefstandaard' in te voeren, beter gekend als 'Brussel 

Passief 2015'. Deze benaming beschrijft goed de situatie gezien de vooropgestelde eisen (ondanks 

enkele wezenlijke verschillen) lijken op deze van de Passiefstandaard zoals bepaald door 

'Passiefhuisplatform vzw' en 'Platforme Maison Passive vzw'. Hieronder volgt een opsomming van de 

belangrijkste eisen relevant voor deze studie. 

 Een netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van maximum 15 kWh/m².jaar of X 

kWh/m².jaar10. (Berekening door de EPB-software met dezelfde methode als in Vlaanderen) 

 Een primair energieverbruik van maximum 45 kWh/m²/jaar of 45 + (1,2 x (X - 15)) kWh/m². 

                                                                 

10 De NEBrv wordt berekend met inachtname van (ongeacht het ventilatiesysteem dat voorzien is) : 

  a) een reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht rpreh,heat,zone z gelijk aan 0.32, 

tenzij er een ventilatiesysteem D met warmteterugwinapparaat met een rendement ηtest,p groter dan 

80 % aanwezig is; 

  b) een afstelling van de installatie waarvan mheat,seci gelijk is aan 1 en een reductiefactor voor 

ventilatie freduc,vent,heat,seci gelijk aan 1 
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De X-waarde wordt automatisch berekend en behelst een alternatieve conformiteitsmethodiek 

ingevoerd om minder geschikte oriëntaties of minder compacte gebouwen niet al te strenge 

grenswaarden op te leggen. De X-waarde a.d.h.v. volgende parameters wordt berekend: 

 Een gewogen gemiddelde U-waarde van 0,12 W/m²K voor de opake scheidingsconstructies 

 Een gewogen gemiddelde U-waarde van 0,85 W/m²K voor vensters, deuren en poorten 

 Een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa gelijk aan 1 vol. per uur (0,8 h-1 vanaf 2016, 0,7 

h-1 vanaf 2017 en 0,6 h-1 vanaf 2018) 

 Een reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht gelijk aan 0,32, tenzij een 

ventilatiesysteem D met warmteterugwinning en een rendement groter dan 80% aanwezig is. 

 Een afstelling van de installatie waarvan mheat,seci gelijk aan 1 en een reductiefactor voor ventilatie 

freduc,vent,heat,seci gelijk aan 1 

 

Belangrijk is dat deze eisen geverifieerd dienen te worden d.m.v. de EPB-verslaggeving. Hieronder 

volgt een overzicht van alle eisen. 

 

Figuur 2: overzicht EPB-eisen voor Brussel vanaf 1 januari 2015 (versie 01/05/2014) 

 

In het kader van deze studie kunnen we het volgende concluderen: 

 M.b.t. de indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil werd besloten om het K-peil 

af te voeren, de maximale U-waarden en minimale R-waarden te behouden en hiervoor (in 
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vergelijking met de Vlaamse energieprestatieregelgeving anno 2014) strengere eisen in te 

voeren. 

 M.b.t. de indicatoren voor de algemene energieprestatie van de woning werd gekozen om het 

E-peil, zoals gekend in Vlaanderen en Brussel, niet meer te hanteren en de energieprestatie van 

een gebouw uit te drukken in het jaarlijkse primaire energieverbruik per vierkante meter 

verwarmde oppervlakte (kWhpr/m².jaar).  

Een publicatie of visie over het verdere traject richting 2021 was bij publicatie van dit (deel)rapport nog 

niet publiek beschikbaar.  

 

In de aanloop naar 'Brussel passief 2015' werd o.b.v. stakeholder feedback: 

 de X-waarde ingevoerd om rekening te houden met minder ideale gebouworiëntaties en/of 

compactheden;  

 de luchtdichtheidseis van 0,6 h-1 (gemeten onder 50 Pa) gefaseerd ingevoerd (pas vanaf 2018)  

Meer stakeholder feedback wordt momenteel nog door Leefmilieu Brussel verzameld en verwerkt. 

Afgelopen jaren zijn reeds verschillende studies uitgevoerd om de technische haalbaarheid van 

'Brussel passief 2015' na te gaan. Resultaten waren bij afronding van deze opdracht nog niet 

gepubliceerd. Leefmilieu Brussel stelt echter sinds november 2014 op symposia dat bepaalde 

bijsturingen zullen volgen i.f.v. de haalbaarheid van de eisen (dit o.a. binnen de thema's koudevraag en 

oververhitting in tertiaire gebouwen).  

 

4.2.5 Bedenkingen en feedback van Belgische stakeholders voorafgaand aan 

deze studie 

Aansluitend op de voor- en nadelen van de methodiek in Vlaanderen en Wallonië hierboven 

beschreven, is er vanuit de stakeholders ook feedback gekomen over de indicatoren m.b.t. de energie-

efficiëntie van de gebouwschil enerzijds, en de indicator voor de algemene energieprestatie anderzijds. 

Een aantal bemerkingen relevant voor deze studie worden hierna gesommeerd. Merk op dat deze 

oplijsting louter een eerste aanzet omvat, en in de verdere stakeholders overlegmomenten verder zal 

worden aangevuld.  

Bemerkingen i.v.m. indicatoren gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de 

gebouwschil 

M.b.t. de indicatoren gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil is de meeste feedback 

afkomstig van stakeholders uit het Vlaamse Gewest. Dit is niet onlogisch gezien in Vlaanderen 

recent (2012) de eis inzake netto energiebehoefte voor ruimteverwarming werd geïntroduceerd. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de feedback van stakeholders op deze indicator en de 

voorgestelde varianten op deze indicator om het door de stakeholders aangekaarte probleem te 

verhelpen.  

Zoals voorheen beschreven zijn er na de implementatie van de indicator NEBrv een reeks van 

uitzonderingen aangevraagd voor kleine woningen (cfr. bungalows e.a.). Om het onevenwicht dat 

deze indicator stelt tegen te gaan is, tijdens de EPB-evaluatie 2013, een voorstel van het VEA 
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gelanceerd om een Nh-peil in te voeren (dimensieloos zoals het K-peil en het E-peil), dat het 

'bouwkundig peil van verwarming' werd genoemd. Bij deze indicator heeft de compactheid geen 

invloed op het resultaat, maar wel het toegepaste isolatiepakket, de luchtdichtheid, etc.  

Het voorstel van deze nieuwe indicator werd vanuit stakeholders echter bekritiseerd doordat het, 

net zoals de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming, ventilatieverliezen betrekt in zijn 

berekening. Dit kan er toe leiden dat men kiest voor een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie 

i.p.v. een goede gebouwschil om aan de eisen te voldoen. Het doel van de indicator om de energie-

efficiëntie van de gebouwschil te promoten mist hierbij dus zijn doel.  

Volgend op deze feedback werd het Nh-peil geschrapt als voorstel en een aanpassing van de eis 

voor de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming voorgesteld. Deze aanpassing bestond er in 

naast de grenswaarde van 70 kWh/m² een alternatieve grenswaarde aan te bieden voor de NEBrv-

indicator: 100 - 25*c kWh/m² met c de compactheid van de EPW-eenheid.  

Wel dient hierbij dus opgemerkt te worden dat de indicator NEBrv behouden bleef, met dus 

ventilatie als deel van de berekening, en dit om o.a. volgende redenen: De NEBrv-indicator is een 

reflectie van een fysische-technische werkelijkheid: deze behoefte bepaalt hoeveel verwarming er 

nodig is. Het wegnemen van ventilatie neemt deze link weg.  

Als tegemoetkoming aan de keuze om ventilatie te behouden, is in een wijzigingsbesluit aanvullend 

aan de alternatieve grenswaarde opgenomen dat de ventilatieverliezen in de berekening 40% 

bedragen van de ventilatieverliezen zonder energiezuinige technieken (vraagsturing, 

warmterecuperatie, ...). Deze laatste toevoeging is na een volgend stakeholderoverleg opnieuw 

geschrapt waardoor heden enkel de alternatieve grenswaarde is opgenomen in het wijzigingsbesluit.  

Een deel van de huidige studie heeft hierdoor als doel te evalueren welke indicatoren komende jaren 

dienen meegenomen te worden richting 2021.  

Bemerkingen i.v.m. indicatoren gerelateerd aan de algemene energieprestatie van 

de woning 

M.b.t. de algemene energieprestatie van de woning is zowel in het Vlaamse als in het Waalse Gewest 

feedback van stakeholders gekomen. Een overzicht van beide wordt hierna toegevoegd: 

 Bij kleinere woningen, bv. een rijwoning met een beperkt volume of bepaalde appartementen, is 

het E-peil moeilijk haalbaar t.o.v. grotere gebouwen met een gelijkaardige geometrie.  

 Het aantal indicatoren zou best beperkt worden waarbij redundante indicatoren uitfaseren en 

de overblijvende eenvoudig gecommuniceerd kunnen worden naar de bouwsector. 

 Het finale energieverbruik (zoals bepaald m.b.v. de EPB-software) zou kunnen corresponderen 

met de energiefactuur van het gebouw, eventueel door een statische correlatie toe te voegen 

die aangeeft hoeveel het verbruik kan afwijken i.f.v. de bezetting. 

Merk op dat bovenstaande lijst een selectie is van feedback van stakeholders in functie van de huidige 

studieopdracht. Zowel in het Vlaamse Gewest als in het Waalse Gewest zijn er nog vele andere 

opmerkingen m.b.t. de huidige energieprestatieregelgeving, maar deze worden hier niet verder 

besproken. 
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4.3 BUURLANDEN 

4.3.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke indicator(en) in buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk 

worden gebruikt. Dit overzicht heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de implicaties van bepaalde 

beleidskeuzes bv. bij het bepalen van prestatie-indicatoren voor bv. de energie-efficiëntie van de 

gebouwschil. 

4.3.2 Nederland 

In Nederland werkt men al sinds 1995 met een allesomvattende indicator voor de energieprestatie van 

gebouwen. De evoluties op onder meer Europees vlak hebben ervoor gezorgd dat sinds 1 januari 2008 

een nieuwe aanpak in voege is. De nieuwe aanpak is sterk geüniformeerd met een algemene strategie 

voor nieuwbouw en doorgedreven verbouwing voor zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.  

Het bepalend getal voor de energieprestatie van een gebouw is het EPC-getal. Daarnaast worden 

eisen opgelegd aan de Rc-waarde van de bouwschildelen. Er is een sterke aandacht voor 

gebiedssystemen als stadsverwarming.  

Indicatoren gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil  

Voor de gebouwschil zijn 2 indicatoren in gebruik. Enerzijds is er de verplichting om een minimale 

thermische kwaliteit van de bouwschildelen te behalen, anderzijds is er een vrijblijvende indicator voor 

wat betreft de gebouwschil in zijn geheel.  

Voor de bouwschildelen worden minimum eisen vastgelegd. Deze gelden zowel voor de transparante 

(maximale U-waarde van glas) als voor de niet-transparante delen (minimale Rc-waarde). De 

verstrenging van deze waarden gebeurt op basis van een onderzoek naar kostenoptima. Tot 2015 

werd een algemene Rc-waarde (Rc = 5m²K/W) opgelegd, niet gedifferentieerd per bouwschildeel. 

Vanaf 2015 wordt een differentiatie wel ingevoerd. Die aanpassing komt er op basis van overleg met 

de sector. De stakeholders stelden vragen bij de haalbaarheid van een uniforme verstrenging, waarna 

een analyse werd uitgevoerd (zie BIJLAGE I). Het resultaat is een opsplitsing als volgt: 

 Voor gevels wordt de Rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 4,5 m².K/W.  

 Voor daken wordt de Rc-waarde verhoogd naar 6,0 m².K/W.  

 De Rc-waarde van begane grond vloeren wordt niet verhoogd en blijft 3,5 m².K/W. 

Opmerking: De Rc-waarde is de warmteweerstand van oppervlak tot oppervlak en houdt dus geen 

rekening met overgangscoëfficiënten.  

De Schil-Index is een indicator opgezet door de isolatiesector. Het is dus geen getal dat ingevoerd is 

door de overheid. Het werd door Niemann Raadgevend Ingenieurs opgesteld in opdracht van de 

isolatiesector. Deze indicator is in het wijzigingsblad van NEN 5128/A1 informatief opgenomen. Er 

geldt op dit moment dus geen publiekrechtelijke eis.  

Toch is het in het kader van de voorstelling van een nieuwe indicator vermeldenswaardig. De 

berekende waarde geeft de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw op comfortniveau te 

houden voor een referentiejaar. De Schil-Index bestaat uit een waarde voor de zomer en één voor de 

winter.  
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De indicator is daarmee een maat voor de energie die nodig is om de woning op de juiste temperatuur 

te krijgen en te houden, waarbij uitsluitend de bouwkundige parameters worden beschouwd. Kort 

samengevat omvat de Schil-Index het transmissie- en ventilatiewarmteverlies over het stookseizoen, 

verminderd met de benutte warmtewinst door zonnestraling en interne warmteproductie (personen, 

verlichting) over dezelfde periode. De koudebehoefte van een gebouw bestaat uit de niet-benutte 

warmtewinst door zonnestraling en de interne warmteproductie. De ‘benutte’ warmtewinst is dat deel 

van de warmtewinst, dat via transmissie- en ventilatiewarmteverlies wegvloeit, zonder dat dit leidt tot 

een temperatuurstijging. Daarnaast is voor het bepalen van de koudebehoefte de mate waarin de 

constructie warmte kan opnemen (thermische traagheid) van invloed. De thermische capaciteit 

reduceert de koelbehoefte. 

De volgende factoren zijn van invloed op de Schil-Index als gebouwschilindicator: 

 Transmissie inclusief koudebrugeffecten; 

 Ventilatie en infiltratie, met een debiet bepaald op basis van NEN 5128. 

De invloed van zelfregelende roosters, warmteterugwinning en voorverwarming van de 

ventilatielucht (met uitzondering van voorverwarming door serres) wordt niet meegenomen. Op 

deze wijze wordt de invloed van ventilatie op het energieverbruik bepaald, onafhankelijk van het 

ventilatiesysteem; 

 Zoninstraling, waarbij passieve maatregelen als zonwering en overstekken meegenomen 

worden; 

 Thermische capaciteit; 

 Interne warmtewinsten. 

Bij de berekening van de Schil-Index wordt een directe relatie gelegd met het daadwerkelijke 

energieverbruik van een woning. Om woningen onderling te kunnen vergelijken is de 

gebouwschilindicator weergegeven als een verbruik per m² gebruiksoppervlakte. Daardoor is de 

warmtebehoefte bij een hoekwoning (die door de zijgevel meer verliesoppervlak heeft) hoger dan bij 

een rijwoning. 

Indicator gerelateerd aan de algemene energieprestatie van de woning 

De EPC-waarde is een indicator die de algemene energieprestatie van een gebouw weergeeft. Het 

getal is een gewogen verhouding van het totale karakteristieke energiegebruik van de woning (EP, tot) 

ten opzichte van het toelaatbaar karakteristiek energiegebruik (EP, adm, tot, nb). Het totale karakteristieke 

energiegebruik omvat verwarming, ventilatie en warm tapwater en is gebaseerd op de geometrische 

kenmerken en de bouwfysische eigenschappen van de gebouwschil van het ingegeven gebouw 

(inclusief luchtdichtheid). Het vertoont aldus sterke gelijkenissen met de berekening in Vlaanderen. De 

Energieprestatie coëfficiënt (EPC) wordt als volgt berekend 11: 

EPC = 
EP,tot

EP,adm,tot,nb

 .  
1

Cepc

 

 

                                                                 

11 Een voorbeeldberekening is te vinden op 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/EPC%20basis%20Appartementencomplex.pdf 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/EPC%20basis%20Appartementencomplex.pdf
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Voor woningen met een gebruiksoppervlakte < 70m² geldt: 

EPC = 
EP,tot

(160 . Ag + 85 . Als + 19500 . Nwoon)
 .  

1

Cepc,woon

 

 

Bij grotere woningen geldt: 

EPC = 
EP,tot

(310 . Ag + 85 . Als + 9000 . Nwoon)
 .

1

Cepc,woon

 

 

Met: 

 Ag: de gebruiksoppervlak in m²; 

 Als: het verliesoppervlak, met inbegrip van correctiefactoren voor bouwdelen die blootgesteld zijn 

aan kleinere temperatuurverschillen dan die tussen binnen en buiten; 

 Nwoon: het aantal wooneenheden in het appartementsgebouw (bv. 27 appartementen in een 

appartementsgebouw); 

 Cepc,woon: een correctiefactor die afhankelijk is van de functie van het gebouw: voor wonen is die 

momenteel gelijk aan 1,02; 

 160 en 310 zijn de f-factor waarmee het toelaatbare energiegebruik per m² gebruiksoppervlakte 

is vastgelegd (MJ/m²); 

 85 is de f-factor waarmee de transmissieverliezen die worden gecompenseerd, voor de 

verliesoppervlakte die daarvoor in aanmerking komt, worden vastgelegd (MJ/m² 

verliesoppervlakte);  

 19500 en 9000 zijn de f-factoren die een vaste post in het energiebudget voor woningbouw 

vastlegt (MJ). 

De maximale EPC-waarde bedroeg 0,8 in 2006en daalde naar 0,6 in 2014.Vanaf 1 januari 2015 

bedraagt de maximale waarde 0,4 voor woongebouwen.12 

Een EPC-waarde van 1,0 is in lijn met wat een gemiddelde nieuwe woning in 1990 presteerde. De 

huidige eis van 0,6 geeft aan dat die woning nog 60% van het energieverbruik van de 1990-variant 

heeft. Het gaat hier om het energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie en tapwater en niet om 

specifiek huishoudelijk verbruik (voor bv. koken en verlichting). Het resultaat van de berekening wordt 

gegeven in een jaarlijks verbruik in MJ primaire energie per m² vloeroppervlak en vertaald in de EPC-

waarde. Die laatste moet niet gezien worden als een waarde ten opzichte van 1990, maar effectief als 

indicator op zich. 

Specifiek voor woningen aangesloten op het stadswarmtenet geldt een andere berekeningsmethode. 

Hier is de energieprestatie van het restwarmteverbruik in het warmtenet bepalend voor de ingave in de 

EPC-berekening. Zo kan dus globaal bespaard worden op de bouwschilkwaliteit omdat dat effect 

gecompenseerd wordt door een meer efficiënte warmteproductie.  

Net zoals in Vlaanderen en andere EU-regio’s wordt voor de berekening van het EPC-getal uitgegaan 

van een referentiejaar en een standaard bewonersgedrag (vervat in de f-factoren hiervoor). Het dient 

                                                                 

12 http://www.nieman.nl/2014/09/aanscherping-epc-%E2%89%A4-04-voor-woonfuncties/ 
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duidelijk gemaakt te worden aan de consumenten dat dit geen voorspelling is van het werkelijke 

verbruik van een woning. 

Het EPC-getal is een eis naar energieverbruik per m² bewoond oppervlak. Hoe die eis wordt gehaald 

(meer nadruk op isolatie of meer op installaties) is aan de bouwheer, mits deze zicht houdt aan de 

minimale eisen voor de thermische kwaliteit van de gebouwschildelen. 

 

Richting 2021 

De maximale EPC-waarde is sinds de invoering in 1995 gedaald van 1,4 tot 0,6 in 2011. Vanaf 2015 

wordt de waarde verder verstrengd tot 0,4. De Nederlandse overheid heeft met de bouwsector 

overlegd voor een verdere verstrenging naar NZEB in 202013.  

Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de effectieve invulling van de definitie voor NZEB. De 

intentie is dat een NZEB gebouw een effectieve EPC-waarde heeft die gelijk of bijna gelijk is aan 0. De 

exacte waarde zal de komende jaren worden bepaald, onder meer door studies naar het 

kostenoptimum. Net als in Vlaanderen geldt dat de NZEB op die manier enkel de gebouw-eigen 

verbruiken behelst waarbij ventilatie, verwarming en warm water wel en verlichting niet worden 

geïntegreerd.  

Het ministerie wil een indicator in kWh per m², maar de discussie hieromtrent is nog volop gaande. 

Daarbij is een belangrijke opmerking hoe de kosteneffectiviteit wordt meegenomen.  

 

4.3.3 Duitsland  

Er zijn 2 indicatoren, één met betrekking tot de gebouwschil en één met betrekking tot de globale 

energieprestatie van het gebouw. De energie-efficiëntie van de gebouwschil wordt, analoog met de 

regio's in België en andere landen, bepaald via een tabel met maximale U-waardes voor verschillende 

gebouwdelen. Vanaf 2016 komt er echter een bijkomende indicator voor de kwaliteit van de 

gebouwschil. De tweede indicator eis is sterk verschillend van de aanpak in Nederland en België. Hier 

wordt gewerkt met het primair energiegebruik. 

Indicator gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil  

Vanaf 2016 mogen de gebouwschildelen van het nieuwe woongebouwen niet slechter zijn dan die van 

het referentiegebouw. Bijkomend wordt vanaf 2016 de HT-waarde ingevoerd.  

 

HT = ∑(fx,i . Ui . Ai) + 0,05 . A 

 

                                                                 

13 De analyse van het verscherpingstraject richting 2015 is beschreven in het eindrapport van de 

Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015, Arcadis en W/E adviseurs 
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Hierbij is fx,i een temperatuur correctiefactor die rekening houdt met de grootte van de aan 

bouwschildeel i gerelateerde verliezen, Ui is de transmissiecoëfficiënt van dat bouwschildeel en Ai de 

schiloppervlakte. De term 0,05 x A is een verrekening voor koudebruggen. 

Tabel 2: Overzicht temperatuurcorrectiefactoren Duitsland 

Warmtestroom naar buiten Temperatuur  
correctiefactor Fxi 

Buitenwand, Raam 1,0 

Dak 1,0 

Bovenste verdieping  
(Dakkamer niet meegerekend) 

0,8 

Scheidingswanden 0,8 

Wanden en daken van onverwarmde ruimten 0,5 

Ondergrondse gebouwelementen: 

 Daken en wanden van onverwarmde kelders  

 Vloer op volle grond 

 Vlakken van verwarmde kelder tegen de grond 

0,6 

 

De waarde HT' wordt dan berekend door de HT-waarde te delen door de totale 

gebouwschiloppervlakte, i.e. de som van de Ai-waarden.  

Deze HT'-waarde geeft de energie-efficiëntie van de gebouwschil aan. De indicator is ingevoerd om 

een zogenaamd Lock-in effect te vermijden. De gebouwgemiddelde warmtetransmissiecoëfficiënt HT' 

moet voor de werkelijke woning minstens even goed zijn dan voor de referentiewoning. Die 

referentiewaarde is afhankelijk van het type woongebouw, met strengere eisen voor vrijstaande 

woningen.  

 vrijstaande woningen met een vloeroppervlakte ≤ 350m² : HT'< 0,4 W/m²K 

 vrijstaande woningen met een vloeroppervlakte > 350m² : HT'< 0,5 W/m²K 

 3-gevelwoningen: HT'<0,45 W/m²K 

 alle andere woongebouwen: HT'< 0,65 W/m²K 

 uitbreidingen en aanbouwen van woongebouwen: HT'<0,65 W/m²K 

De HT'-waarde, samen met de bijhorende gebouwtypologie-afhankelijke maximale waarden, vertoont 

gelijkenissen met het K-peil in Vlaanderen. 

Indicator gerelateerd aan de algemene energieprestatie van de woning 

Hier is de aanpak geheel anders dan in België en Nederland. De gekende aanpak bij ons is het 

bepalen van een indicatieve waarde van het te construeren gebouw ten opzichte van een schaal met 

een soort referentiegebouw ‘gebouwd’ volgens de normen van een bepaalde periode. Een verstrenging 

van de energieregelgeving betekent dan een verlaging van de indicatorwaarde. 

EnEv2014 is in die zin fundamenteel verschillend: er wordt geen indicator ten opzichte van een 

referentie gedefinieerd. De berekening van het primair energiegebruik voor de woning is gelijkaardig, 
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hoewel er meerdere mogelijke berekeningswijzen zijn. Het grote verschil zit in de noemer waarmee het 

specifieke gebouw met zijn installaties wordt vergeleken. In de Duitse EnEv wordt een referentie-

invulling gegeven van de effectief ingegeven geometrie. Die invulling voldoet aan de huidige 

regelgeving voor wat betreft de combinatie van gebouwschil en installaties, of dus voor wat betreft het 

primair energiegebruik per m². Het nieuwe werkelijke gebouw mag maximaal evenveel primaire energie 

gebruiken als het referentiegebouw.  

De compositie van het referentiegebouw is dus tijdsafhankelijk en evolueert mee. Op dit moment zijn 

de keuzes voor de invulling van het referentiegebouw zo dat er, inclusief sanitair warm water, een 

primair energiegebruik van 50 kWh/m² mag zijn. 

De tabel hieronder geeft de samenstelling van het referentiegebouw anno 2014 voor wat betreft de 

gebouwschil. 

Tabel 3: Overzicht eigenschappen gebouwschil referentiegebouw Duitsland 

Bouwdeel Parameter Waarde 

Buitenwand of vloerplaat 
blootgesteld aan 
buitenlucht 

U-waarde (W/m²K) 0,28 

Buitenwand of vloerplaat 
tegen grond, vloerplaat of 
wand tegen onverwarmde 
ruimte 

U-waarde (W/m²K) 0,35 

Dak U-waarde (W/m²K) 0,2 

Ramen of beglaasde 
deuren 

Uw-waarde (W/m²K) 

g-waarde (-) 

1,3 

0,6 

Dakvensters Uw-waarde (W/m²K) 

g-waarde 

1,4 

0,6 

Buitendeuren U-waarde (W/m²K) 1,8 

Koudebruggen voor alle 
bovenstaande delen 

Delta U (toeslag) 
(W/m²K) 

0,05 W/m²K 

 

Uiteraard mag de woning beter presteren dan wat de zo opgestelde waarde aangeeft. Doordat elk 

gebouw een indicatie krijgt op een schaal, kan de bouwheer/investeerder een oordeel vormen over de 

energiezuinigheid. De effectieve waarde van het referentiegebouw staat voor woningen niet op de 

schaal, wat niet zo onlogisch is omdat de prestatie van het referentiekader evolueert in de tijd.  

Er bestaan 2 manieren om het primair energiegebruik te berekenen. Dezelfde methode moet toegepast 

worden voor zowel het werkelijke als het referentiegebouw. De variatie zit in de complexiteit van de 

berekening. Bij een eenvoudige geometrie zonder een substantieel aandeel glas, kan een relatief 

eenvoudige aanpak worden gebruikt (DIN V 4701-10). Bij meer uitdagende geometrie, veel glas en 

grote gebouwen dient de meer ingewikkelde DIN 18599 methodiek te worden toegepast.  

De implementatie van die meer complexe aanpak in 2007 verliep niet erg vlot wat mede geleid heeft tot 

het nog steeds in voege zijn van de oudere, eenvoudige methode. Die eenvoudige methode is meer 
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voorspelbaar en uitvoerbaar in een spreadsheet aanpak. Maar er zijn ook beperkingen in keuze van 

installaties, innovatieve technologieën, etc. Er is dus nood aan een vervanging van de oude methode 

die zou kunnen bestaan in een vereenvoudiging van de complexe methode. 

De luchtdichtheid is fundamenteel verschillend in aanpak voor beide methodes. Op installatie niveau 

zijn behalve de hierboven aangegeven beperkingen vooral de details in verband met de 

zonnecollector-keuze voor de bereiding van sanitair warm water verschillend.  

Luchtdichtheid 

 DIN V 4701-10: Luchtdichtheid: met luchtdichtheidstest 

 DIN V 18599: volgens categorie 1, dat is een n50-waarde van 2 h-1, behalve bij woningen met 

mechanische ventilatie en airconditioning waar de waarde gelijk genomen wordt aan 1 h-1. 

Verwarming 

 warmte-opwekking met een verbeterde aardgas- of aardolieketel die voor de meeste 

woongebouwen (< 500 m²) binnen het beschermd volume is opgesteld. Grotere gebouwen (> 

500 m²) stellen de ketel buiten het beschermd volume op. 

 centraal verdeelsysteem voor warmteafgifte op 55/45 DC 

 warmteafgifte met vrijstaande elementen tegen de buitenwand en voorzien van een 

thermostatische kraan met een proportionele bandbreedte van 1 °C 

Sanitair warm water 

 centrale bereiding van warm water, al dan niet met hetzelfde toestel als voor bereiding van warm 

water voor ruimteverwarming 

 zonnecollector 

Verder… 

 Er wordt geen koeling voorzien 

 Ventilatie met centrale afvoer met DC-gestuurde ventilator 

 Er wordt geen verlichting voorzien 

De berekening van de warmtevraag verloopt gelijkaardig aan deze in de meeste EU-landen. Er wordt 

rekening gehouden met transmissieverliezen, infiltratie- en ventilatieverliezen en warmtewinsten 

(zonnewinsten en interne warmtewinsten) met een benuttingsfactor. Belangrijk is wel dat er meer 

aandacht gaat naar het bepalen van de binnenluchttemperatuur: de niet-verwarmde delen en de 

nachtverlaging zorgen voor een daling van de gemiddelde binnentemperatuur.  

Om het eenvoudiger/goedkoper te maken voor bouwheren en bouwpromotoren werkt men nu aan een 

reeks voorbeeldcases. Dat wil zeggen dat men een uitgebreide selectie van geometrieën voorziet. Elk 

van deze geometrieën wordt doorgerekend met een waaier aan bouwschilkeuzes en verschillende 

installatievarianten. Het resultaat van een specifiek gebouw moet dan 10% beter zijn dan de referentie-

invulling van de basisgeometrie. Door te bouwen volgens de voorgestelde cases (energie-efficiënte 

gebouwschil en installatiekeuze voor een gelijkvormig gebouw), kan de bouwheer/bouwpromotor een 

berekening vermijden. De 10%-grens garandeert dat ook bij kleine variaties t.o.v. de 

voorbeeldgebouwen nog steeds wordt voldaan aan de regelgeving. 
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Bijkomende eis om oververhitting te vermijden 

Daarnaast is er een bijkomende eis om oververhitting in de zomer te vermijden. Het vraagt om een 

heel eenvoudige berekening en zet bouwheren/bouwpromotoren aan om door architecturale 

aanpassingen actieve koeling te verminderen (screens, overhang, aanpassing glas, …).  

Richting 2021  

De EnEv methode legt de verstrenging bij het referentiegebouw. Dat wil zeggen dat de invulling van 

het referentiegebouw telkens wordt aangepast (verbeterd) om de eis te verstrengen en zo tot een 

hogere algemene energieprestatie van de gebouwen te komen. Voor 1 januari 2016 wordt een eerste 

verstrenging voorzien die niet met een effectief nieuwe invulling komt, maar een factor zet op het 

primair energiegebruik dat met het huidige maatregelenpakket voor de referentiewoning wordt 

berekend. Dat wil zeggen dat niet de specifieke waarden voor transmissiecoëfficiënten en 

luchtdichtheid worden opgelegd, maar wel dat het totaal primair energieverbruik met een factor 0.75 

moet worden vermenigvuldigd.  

Het verdere traject richting NZEB wordt nog niet volledig voorgesteld (zie ook BIJLAGE J). De huidige 

intentie is dat de woningen in 2017 20% beter moeten zijn dan deze van 2016 (deze verstrenging is 

echter nog ter discussie ten gevolge van de discussie m.b.t. kostenoptima).  

De figuur hieronder geeft de te verwachten evolutie weer.  

 

Figuur 3: Evolutie van het jaarlijks primair energiegebruik voor woningen in kWh/m² 14 

                                                                 

14 Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Featuring country reports 2012, 

www.epbd-ca.eu 
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4.3.4 Frankrijk 

In dit hoofdstuk wordt de energieprestatieregelgeving van Frankrijk samengevat. Een uitgebreide 

analyse van de methodiek in Frankrijk is toegevoegd in BIJLAGE H. De samenvatting hieronder focust 

op de verschillen met de energieprestatieregelgeving in Vlaanderen. 

Indicatoren gerelateerd aan de energie-efficiëntie van de gebouwschil  

In Frankrijk wordt de indicator Bbio gebruikt om de energie-efficiëntie van de gebouwschil te definiëren. 

Deze indicator beschrijft de bioklimatische energievraag van de woning en omvat het verbruik voor 

verwarming, koeling en verlichting en wordt als volgt bepaald: 

Bbiom
bât = α1 . Bchm

bât + α2 . Bfrm
bât

 + β . Beclm
bât

 

Met: 

 Bch: de warmtevraag van het gebouw; 

 Bfr: de koudevraag van het gebouw; 

 Becl: de verlichtingsvraag van het gebouw; 

 α1 = 2; 

 α2 = 2; 

 β = 5. 

Deze indicator heeft een grenswaarde die als volgt wordt bepaald: 

Bbio𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑥𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf) 

Met: 

 Bbio,maxmoyen: : een referentiewaarde (voor residentieel is dit 60)  

 Mbgeo : een correctiefactor in functie van de locatie van het gebouw (variatie van 0,7 tot 1,4); 

 Mbalt : een correctiefactor in functie van de hoogte van het gebouw (variatie van 0 tot 0,4); 

 Mbsurf: een correctiefactor in functie van de grootte van de woning (kleinere woningen (bv < 90 

m²) krijgen een waarde groter dan 0 en grotere woningen (bv > 150 m²) krijgen een waarde 

kleiner dan 0). Zie figuur hieronder 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

42 / 423  

 

 

Figuur 4: Verloop van de Mb,surf factor in functie van de SHORT15 voor eengezinswoningen 

Deze indicator onderscheidt zich van de huidige methodiek van Vlaanderen om verschillende redenen: 

 Gebruik van een dynamisch rekenmodel: 

De energieprestatieregelgeving in Frankrijk laat toe om dynamisch te simuleren zodat 

energetisch gedetailleerdere resultaten bekomen kunnen worden, met thermische zones kan 

gerekende worden, etc. Wel zijn vele simulatiehypothesen (bv. gebruikersprofielen, profielen 

voor verlichting, ...) vastgelegd om tussen gebouwen vergelijkbare resultaten te bekomen, 

waardoor het dynamisch karakter van de methodiek aan banden worden gelegd.   

 Groepering van verwarming, koude en verlichting: 

Warmte, koude en verlichting worden gegroepeerd geëvalueerd in tegenstelling tot Vlaanderen 

waar dit enkel gebeurt bij de totale primaire energievraag.  

Wel omvat de bioklimatische energievraag een belangrijke gelijkenis: ventilatieverliezen zitten vervat in 

de bepaling van de warmtevraag. Dit om de eenvoudige reden dat het om een energiebalans gaat met 

winsten en verliezen. De ventilatie wordt ingerekend door middel van minimaal te voorziene 

ventilatiedebiet met mogelijkheid om de positieve impact van een hydroregulerend systeem in te 

rekenen en het inrekenen van bijkomende dag en nacht ventilatie (dag ventilatie d.m.v. manueel 

opengaande ramen en nacht ventilatie door middel van geautomatiseerde opengaande delen). 

Indicator gerelateerd aan de algemene energieprestatie van de woning 

Om de algemene energieprestatie van een residentieel gebouw te beoordelen wordt in Frankrijk de 

indicator Cep (Consommation Energie Primaire) gebruikt.  

Deze indicator beschrijft de jaarlijkse primaire energievraag van het gebouw en omvat het verbruik voor 

verwarming, koeling, sanitair warm water, verlichting, hulpenergie en hernieuwbare energie. Het 

                                                                 

15 SHORT = surface hors œuvre au sein de la RT 
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energieverbruik wordt a.d.h.v. specifieke rekenregels bepaald (opmerking: deze komen niet overeen 

met deze in Vlaanderen) en wordt beperkt tot volgende waarde in de RT2012: 

Cep
max

 = 50 . Mctype . (Mcgéo . Mcalt . Mcsurf . McGES) 

Met volgende correctiefactoren: 

 Mctype: het type gebouw (bestemmingsgewijs); 

 Mcgéo: de geografische locatie; 

 Mcait: de hoogte; 

 Mcsurf: de oppervlakte van het gebouw; 

 McGES: het type energiebron.  

Deze indicator laat door de bijhorende correctiefactoren opnieuw toe voor kleinere wooneenheden een 

hoger primair energieverbruik per vierkante meter te halen dan voor grotere wooneenheden.  

Deze indicator vertoont enkele gelijkenissen en enkele verschillen t.o.v. de methodiek in Vlaanderen:  

 De belangrijkste gelijkenis: de methodiek in Vlaanderen bevat ook verwarming, koeling, sanitair 

warm water, hulpenergie en hernieuwbare energie.  

 Het belangrijkste verschil: de primaire energievraag wordt beperkt tot een maximaal primair 

energieverbruik en niet tot een dimensieloos getal met als teller het specifieke primaire 

energieverbruik van de woning en in de noemer een referentiewaarde. Hiernaast wordt in 

Vlaanderen de primaire energievraag voor verlichting niet in rekening gebracht, terwijl dit in 

Frankrijk wel het geval is. 

Richting 2021 

De huidige eis (RT2012) stelt reeds dat woningen Nearly Zero Energy Buildings zijn (of BEN 

woningen). Richting 2021 wordt heden een verdere verstrenging beoogd die mikt op energiepositieve 

woningen in 2021. De ambitie is met andere woorden strenger dan de eis opgelegd door Europa.  
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4.4 SAMENVATTING 

Vlaanderen 

 Umax en Rmin – eisen op component niveau 

 K-peil (max K40) – isolatiekwaliteit op gebouwniveau 

 NEBrv (max 70 kWh/m² of (100 – 25*c) kWh/m2) – netto energiebehoefte voor ruimteverwarming 

op gebouwniveau 

 E-peil (max E60) – algemeen energieprestatie van gebouw 

 Binnenklimaat eis: ventilatie eis en oververhittingseis 

 Eis m.b.t. hernieuwbare energie 

Naar 2021: 

 Een geleidelijke verstrenging van het E-peil wordt beoogd: E50 vanaf 2016, E40 vanaf 2018, E35 

vanaf 2020 en E30 vanaf 2021 

 

Wallonië 

 Umax en Rmin – eisen op component niveau 

 K-peil (max K35) – isolatiekwaliteit op gebouwniveau 

 Espec (max 130 kWh/m².j) – primair energieverbruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling (al 

dan niet fictief), sanitair warm water, hulpenergie, fotovoltaïsche energie en energie opgewekt 

door cogeneratie op gebouwniveau 

 Ew-peil (max Ew80) – algemeen energieprestatie van gebouw 

 Binnenklimaat eis: ventilatie eis en oververhittingseis 

Naar 2021: 

Nog niets definitief, momenteel ligt volgend voorstel op tafel: 

 Espec ≤ 55 kWhp/m².j 

 NEBrv ≤ 15kWh/m².j 

 Luchtdichtheid ≤ 2 m³/h.m² 

 

Brussel 

 Umax en Rmin – eisen op component niveau 

 Enet,heat (max 15 kWh/m².j of X kWh/m².j) – netto energiebehoefte voor ruimteverwarming op 

gebouwniveau 

 Eprim (max 45 of 45+(1.2*(X-15))) – jaarlijks primair energieverbruik 

 Binnenklimaat eis: ventilatie eis en oververhittingseis 

Naar 2021: 

Nog niet gekend 
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Nederland 

 Rc-waarden = op component niveau en verplicht 

 Schil-index = op gebouwniveau en vrijblijvend 

 Schil-index omvat transmissie inclusief koudebrugeffecten, ventilatie en infiltratie (excl.  

invloed van zelfregelende roosters, warmteterugwinning en voorverwarming van de 

ventilatielucht, luchtdichtheid, zonnewinsten (incl. zonwering en overstekken), inertie en interne 

warmtewinsten 

 EPC (max 0,4) = op gebouwniveau en verplicht 

 EPC = verhouding van totaal karakteristiek energieverbruik voor verwarming, koeling en warm 

tapwater tot toelaatbaar karakteristieke energieverbruik vermenigvuldigd met een correctiefactor 

 Toelaatbaar karakteristiek energieverbruik is i.f.v. gebruiksoppervlakte, verliesoppervlakte en 

aantal wooneenheden 

Naar 2021:  

 Verstrenging van EPC naar gelijk aan of bijna gelijk aan 0 

 Nog discussie over een indicator in kWh/m² 

 

Duitsland 

 Umax-waarden  

 Vanaf 2016: gebouwschilindicator: HT’ = max 0,4 tot 0,65 i.f.v. gebouwtypologie 

 Globale energie-efficiëntie: primaire energie van gebouw mag maximaal gelijk zijn aan het 

primair energieverbruik van een referentiegebouw, waarbij het referentie gebouw hetzelfde 

gebouw is maar met voor gedefinieerde maatregelen (installatie en gebouwschil) 

Naar 2021: 

 Vanaf 2017 een factor 0,75 op het primair energieverbruik van het referentiegebouw 

 Verdere verstrenging is nog niet gekend 

 

Frankrijk 

 Gebouwschileis = Bbio, omvat verbruik voor verwarming (incl. ventilatieverliezen), koeling en 

verlichting.  

 Bbio,max is 60 vermenigvuldigd met correctiefactoren i.f.v. locatie, hoogte en grootte woning 

 Algemene energieprestatie-eis = Cep = jaarlijks primair energieverbruik voor verwarming, 

koeling, SWW, verlichting, hulpenergie en hernieuwbare energie.  

 Cep,max is 50 vermenigvuldigd met correctiefactoren i.f.v. bestemming, locatie, hoogte, grootte 

en type energiebron 

Naar 2021: 

 De huidige eis is reeds NZEB, maar naar 2021 wordt gemikt op energiepositieve woningen 
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5 AANPAK STUDIE 

5.1 INLEIDING 

Het doel van de studieopdracht is tweedelig:  

 Enerzijds een voorstel uit te werken voor een nieuwe indicator (en bijhorende eisenniveau en 

verstrengingspad richting 2021) voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil. 

 Anderzijds te onderzoeken of de huidige indicator voor de energieprestatie van een gebouw, het 

E-peil, gebouwen met verschillende geometrieën gelijkwaardig behandelt. Dit rekening houdend 

met de geometrieën van residentiële nieuwbouw anno 2014 en met de verstrenging van de E-

peileis naar 2021 toe. Op basis van dit onderzoek en in overleg met de betrokken sectoren 

wordt, indien nodig, een aanpassing voor de referentie van het E-peil voorgesteld. 

Om de bestaande en nieuw voorgestelde energie-indicatoren – alsook grenswaarden en 

verstrengingspad – grondig te kunnen evalueren, is het van belang verschillende scenario’s 

(gebouwschil en technieken) door te rekenen op een aantal referentiewoningen, die representatief zijn 

voor het nieuwbouwpatrimonium. Alleen zo kan het verschil tussen de bestaande en de nieuw 

voorgestelde energie-indicatoren op de bouwpraktijk correct worden ingeschat. 

De keuze van deze referentiewoningen is bepalend voor het ontwikkelen, analyseren en evalueren van 

de indicatoren en grenswaarden. Wanneer men kiest voor referentiewoningen die niet representatief 

zijn voor het gebouwde patrimonium, dreigt men de verkeerde conclusies te trekken, en kan de 

resulterende wetgeving ofwel te streng, ofwel niet streng genoeg zijn. 

Paragraaf 5.2 kaart de problematiek rond het gebruik van een beperkt aantal referentiewoningen aan 

en stelt een alternatief voor dat in deze studie zal gebruikt worden. Door middel van een door de 

UGent ontwikkelde tool, kunnen 3D-modellen in BIM-software (Building Information Modelling) 

geparametriseerd worden, zodat de geometrische eigenschappen van de referentiewoningen gebruikt 

in deze studie veel beter aansluiten bij het werkelijk gebouwde patrimonium, waarover informatie 

beschikbaar is in de EPB-database. 

Paragraaf 5.3 verduidelijkt de keuze voor 7 vaste maatregelenpakketten en een variabel pakket voor 

deze referentiewoningen, waarbij de schil- en systeemeigenschappen overgenomen worden uit de 

EPB-database. 

De belangrijkste conclusies worden samengevat in paragraaf 5.4. 

5.2 REFERENTIEWONINGEN 

5.2.1 Problematiek beperkt aantal referentiewoningen 

Referentiewoningen moeten niet enkel toelaten om formules te ontwikkelen, grenzen vast te leggen 

en deze steekproefsgewijs af te toetsen. Ze moeten ook toelaten om de verbanden te identificeren 

tussen variaties in gebouwkenmerken enerzijds en prestatie-indicatoren anderzijds. Enkel via 

die weg is het mogelijk om te argumenteren waarom een bepaalde keuze m.b.t. criteria en eisen 

verantwoord is of niet. Zo is het niet voldoende te bepalen welke type woning (kleine rijwoning, grote 

vrijstaande villa, etc.) beter of slechter scoort voor een bepaalde indicator dan een andere woning. Het 

is belangrijk te achterhalen waaraan dit verschil te wijten is (bv. de grootte van het huis, de bouwvorm 
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of de combinatie van beide). Anders riskeert men conclusies te trekken die van meet af aan niet enkel 

sterk betwistbaar zijn, maar die bovendien de tand des tijds niet zullen doorstaan. 

Naarmate de prestatie-indicatoren realistischer en/of holistischer worden, worden ze ook complexer en 

door meer parameters beïnvloed. Zo is een gemiddelde U-waarde eenvoudiger om snel in te schatten 

en te verklaren a.d.h.v. een beperkt aantal parameters dan bijvoorbeeld het E-peil. Naarmate er meer 

parameters invloed hebben op de gekozen indicator, zal men voor het bestuderen ervan 

bijgevolg ook meer referentiewoningen nodig hebben. Die referentiewoningen moeten toelaten om 

de verschillende parameters die een invloed hebben op de indicator te onderscheiden. Woningen 

verschillen immers onderling op heel veel vlakken ten gevolge van hun specifieke context of onderlinge 

beïnvloeding van parameters: 

 typologie 

 grootte 

 geometrie 

 beglazingspercentage 

 oppervlakte en opbrengst van PV-panelen 

 … 

Zo zullen appartementen dikwijls een beperkte grootte, een compacte geometrische vorm en – gezien 

de beperkte geveloppervlakte – een hoog beglazingspercentage kennen. Bovendien laat de beperkte 

dakoppervlakte vaak niet toe om PV-panelen of zonneboiler te plaatsen. 

Vrijstaande woningen zijn daarentegen meestal groter en minder compact gebouwd. Ze kennen 

meestal een lager beglazingspercentage en genoeg dakoppervlakte voor toepassing van PV-panelen 

en zonneboiler. 

Deze complexiteit inbrengen in een analyse vergt bijgevolg een uitzonderlijk grote set aan 

referentiewoningen.  

Daar bovenop dienen de referentiewoningen ook voldoende representatief te zijn. Een grote en 

sterk onderbouwde set aan referentiewoningen helpt om de complexiteit te ontrafelen en verbanden te 

identificeren. Als echter de set aan referentiewoningen wel ‘breed’ is, maar niet representatief, dan 

bestaat het gevaar dat de analyse weliswaar theoretisch correct is, maar mogelijks fictief want te ver 

van de werkelijkheid binnen de sector. Dit houdt niet enkel risico’s in m.b.t. de relevantie en 

toepasbaarheid van de bevindingen uit de studie, maar vergroot ook het risico op niet-

argumenteerbare discussies tussen de opdrachtgevende overheid, de uitvoerders van de opdracht en 

de stakeholders. 

Voorbeelden 

In de totstandkoming van de huidige E-peil berekeningsmethodiek in 2005, werd beroep gedaan op de 

geometrische eigenschappen van 192 woningen uit de SENVIVV-databank16. Gezien de relatief grote 

set woningen, is het wellicht mogelijk om de invloed van een aantal parameters te evalueren. Zo zullen 

er bijvoorbeeld zowel sterk beglaasde, als minder sterk beglaasde appartementen voorkomen in de 

groep referentiewoningen. Er is echter geen garantie dat de SENVIVV-woningen representatief zijn 

                                                                 

16 WTCB, SENVIVV: Studie van de Energieaspecten van Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen: Isolatie, 

Ventilatie en Verwarming. 1999. 
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voor het toenmalig patrimonium. Gezien er voor 2005 nog geen EPB-aangiften gebeurden, bestond er 

ook geen EPB-database om de geometrieën van de set SENVIVV-woningen af te toetsen. 

In de Europese EPISCOPE en TABULA studies17, werden een 30-tal woningtypologieën gedefinieerd, 

welke fictieve woningen zijn met karakteristieken die “typisch” zijn voor de Belgische context. Deze 

typologieën zijn gedefinieerd om o.a. beleidsmakers, energieadviseurs en onderzoekers, toe te laten 

scenario-analyses uit te voeren. Van de 30 bestudeerde typologieën, zijn er vijf die de recentste 

nieuwbouw (na 2012) behandelen: een vrijstaande woning, een halfopen bebouwing, een rijwoning, 

een ingesloten appartement en een hoekappartement. 

In diverse studies naar de terugverdientijden van energiebesparende maatregelen worden variaties op 

de referentiewoningen uit de TABULA studie gebruikt. Zo wordt in de EL2EP-studie18, SuFiQuaD-

studie19 en recente studies in opdracht van VEA naar kostenoptimale niveaus van 

nieuwbouwwoningen20, gebruik gemaakt van referentiewoningen die gebaseerd zijn op gemiddelde 

afmetingen uit de EPB-database, waardoor ze als representatief beschouwd kunnen worden. De 

woningen in deze beperkte set hebben echter “typische” gebouwkarakteristieken die een hinderpaal 

vormen voor grondige analyses. Zo kunnen variërende glasfracties voor rijwoningen, verschillende 

compactheden voor vrijstaande woningen of verschillende groottes van appartementen een belangrijke 

impact hebben op het energieverbruik, en dus ook op de terugverdientijden van energiebesparende 

maatregelen. 

5.2.2 Parametriseerbare referentiewoningen 

Indachtig bovenstaande doelstellingen van referentiewoningen en de complexiteit ervan, alsook 

steunend op de verzamelde kennis hierrond, ontwikkelde de UGent een andere benadering voor 

analyses op patrimonium-niveau. In plaats van een begrensde maar grote set aan volledig vaste 

referentiewoningen, is er onderzoek verricht naar het gebruik van kleinere sets aan 

parametriseerbare referentiewoningen. Deze parametriseerbare referentiewoningen kunnen 

verschaald en vervormd worden, zodat vanuit één basismodel talloze geometrische varianten kunnen 

gegenereerd worden. Er werd een tool ontwikkeld die de basismodellen zodanig vervormt, dat deze 

overeenkomen met een aantal woningen uit de EPB-database. Deze database omvat globale 

geometrische en energetische eigenschappen van alle EPB-plichtige nieuwbouwwoningen sinds de 

invoer van de EPB-regelgeving in 2006, waardoor de doorgerekende geometrieën per definitie 

representatief zijn voor het Vlaamse nieuwbouwpatrimonium. 

Deze werkwijze verloopt in een aantal stappen die hieronder verder uitgelegd worden. 

                                                                 

17 VITO, Belgische woningtypologie: Nationale brochure over de TABULA woningtypologie. 2012. 

18 KU Leuven & Universiteit Gent, EL2EP: The development of extremely low energy and 

low pollution dwellings. 2006. 

19 VITO, WTCB & KU Leuven, SuFiQuaD: Finacial and Quality evaluation of Dwelling. 2011. 

20 KU Leuven, Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van 

nieuwe residentiële gebouwen. 2013. 
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Stap 1 

In een eerste stap worden de woningen in de EPB-database geclusterd. Het nieuwbouwpatrimonium 

wordt onderverdeeld in een aantal clusters die onderling verschillen door bouwvorm (vrijstaande 

woning, halfopen bebouwing, gesloten bebouwing en appartement) en aantal slaapkamers. 

 

Figuur 5: Onderverdeling van de woningen uit de EPB-database in clusters gebaseerd op 

bouwvorm en aantal slaapkamers 

In deze studie worden zes clusters onderzocht, deze worden in ‘vet’ weergegeven in Figuur 5. Deze 

zes clusters/typologieën vertegenwoordigen samen 74,74% van het totale gebouwpark. Voor iedere 

bouwvorm (vrijstaande woningen, halfopen bebouwingen, gesloten bebouwingen en appartementen) 

werd telkens de meest voorkomende cluster gekozen: 3 slaapkamers voor eengezinswoningen, 2 

slaapkamers voor appartementen. Dit werd aangevuld met vrijstaande woningen en appartementen 

met 1 slaapkamer omwille van de bezorgdheden omtrent kleine woningen bij de stakeholders.  

Tabel 4: Overzicht cases per typologie 

Typologie cases in EPB- databank % totaal 

appartement 1 slpk 11595 10,90% 

appartement 2 slpk 33531 31,52% 

gesloten bebouwing 3 slpk 5808 5,46% 

halfopen bebouwing 3 slpk 14704 13,82% 

vrijstaande woning 1 slpk 671 0,63% 

vrijstaande woning 3 slpk 13211 12,42% 
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Stap 2 

In een tweede fase krijgt elk van deze zes typologieën een concrete verschijning door in BIM-software 

(Building Information Modeling) een 3D-model van een fictieve woning te maken. Een deel van de 

gedetailleerde geometrische informatie, nodig voor het uitvoeren van EPB-berekeningen volgens de 

huidige en alternatieve rekenmethodes, is immers niet beschikbaar in de EPB-database. Deze 

ontbrekende informatie wordt via de BIM modellen verder aangevuld/ingeschat. Hiervoor vertrekt men 

vanaf een onderbouwd gekozen, bestaande woning of realistisch ontwerp, die verder aangepast wordt 

zodat verschillende geometrische parameters (volume, vloeroppervlakte, verliesoppervlakte, 

raamoppervlakte, compactheid) zo nauw mogelijk aansluiten bij de mediaan van de statistische cluster 

van de woningtypologie. 

   

Figuur 6: Appartement 1 slaapkamer  Figuur 7: Appartement 2 slaapkamers

   

Figuur 8: Gesloten bebouwing 3 slaapkamers     Figuur 9: Halfopen bebouwing 3 slaapkamers 
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Figuur 10: Vrijstaande woning 1 slaapkamer      Figuur 11: Vrijstaande woning 3 slaapkamers 

 

Stap 3 

In een derde fase worden deze 3D-modellen geparametriseerd. Het basismodel wordt vervormd tot 

een bepaald volume, vloeroppervlakte, verliesoppervlakte en compactheid bekomen is. Ook de 

raamoppervlakte wordt gewijzigd. Onderstaande figuren demonstreren hoe uit het basismodel van de 

gesloten bebouwing met 3 slaapkamers, drie varianten worden gevormd met verschillende afmetingen, 

compactheden en raamoppervlaktes.   

   

Figuur 12: Basismodel     Figuur 13: Case 1 

   

Figuur 14: Case 2     Figuur 15: Case 3 
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Stap 4 

Vervolgens wordt de geometrische data uit de EPB-database vertaald in coördinaten waarnaar de BIM-

modellen kunnen vervormd worden. Omdat het doorrekenen van de volledige EPB-database weinig 

meerwaarde biedt, en om de rekentijd van de energiesimulaties enigszins in te beperken, werd voor 

iedere typologie (behalve vrijstaande woningen met 1 slaapkamer) een random sample van 1500 

woningen genomen die verder zullen bestudeerd worden. Omdat er grenzen zijn aan de 

verschaalbaarheid van de basismodellen, kunnen niet alle geometrieën uit de EPB-database gevormd 

worden. Behalve voor de kleine groep vrijstaande woningen met 1 slaapkamer, worden voor iedere 

typologie uit één basismodel meer dan 1000 woningen gevormd die bruikbaar zijn om verdere 

simulaties op uit te voeren, zoals af te lezen is uit Tabel 5. 

Tabel 5: Overzicht bruikbare cases per typologie 

Typologie alle cases  geselecteerde cases doorgerekende cases 

appartement 1 slpk 11595 1500 1269 (84,6%) 

appartement 2 slpk 33531 1500 1299 (86,6%) 

gesloten bebouwing 3 slpk 5808 1500 1233 (82,2%) 

halfopen bebouwing 3 slpk 14704 1500 1020 (68,0%) 

vrijstaande woning 1 slpk 671 671 486 (72,4%) 

vrijstaande woning 3 slpk 13211 1500 1080 (72,0%) 

 

Stap 5 

In totaal zijn 6387 geometrieën beschikbaar waarop scenario-analyses kunnen uitgevoerd worden. Dit 

gebeurt d.m.v. een in-house ontwikkelde tool van de UGent, die de brug maakt tussen deze 

parametrische gebouwmodellen en de noodzakelijke energieberekeningen. 

Hiervoor worden bouwkundige parameters (bv. U-waarden, g-waarden) en installatietechnische 

parameters (bv. keuze van ventilatie- en verwarmingssystemen) ingevoerd. Deze parameters kunnen 

enerzijds vastgelegd worden in maatregelenpakketten, zoals er in paragraaf 5.3 van dit rapport zeven 

maatregelenpakketten gekozen worden. Anderzijds kunnen we opnieuw de EPB-database gebruiken, 

waardoor voor iedere geometrie de overeenkomstige, werkelijk gebouwde kenmerken worden 

toegepast. Dit zal verder in dit rapport aangeduid worden als de ‘ASIS’ situatie. 

Voordelen 

Samengevat kent de toepassing van parametriseerbare referentiewoningen volgende voordelen: 

 Omwille van het grote aantal beschikbare referentiewoningen, kan de impact van een groot 

aantal parameters eenvoudig onderzocht worden: zowel geometrische parameters zoals 

vloeroppervlakte, volume, raampercentage enz. als bouwkundige parameters (bv. U-waarden, g-

waarden) en installatietechnische parameters (bv. keuze van ventilatie- en 

verwarmingssystemen). 
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 Omdat de basismodellen vervormd worden tot realistische woningen die beantwoorden aan de 

globale geometrische eigenschappen uit de EPB-database, is de nodige informatie over elk van 

de referentiewoningen beperkt. 

 De voorgestelde methode laat toe om toekomstige scenario-analyses uit te voeren. Enkele 

voorbeelden van wat onderzocht kan worden: ‘wat is de impact op de energie-indicatoren als de 

U-waarden zakken t.g.v. strengere eisen?’ ‘wat is de impact op de energie-indicatoren als de 

woningen kleiner of groter worden, minder of meer beglaasd zijn?’. 

 De statistische representativiteit van de doorgerekende geparametriseerde referentiewoningen 

zal beter zijn dan de benadering die mogelijk is met een voorafgaand bepaald discreet sample 

aan vaste referentiewoningen. De statistische representativiteit van de doorgerekende dataset 

wordt immers gewaarborgd door een groot aantal variaties die zelf rechtstreeks afgeleid zijn uit 

de statistische data over het gebouwenpark. De fit tussen de distributies doorgerekend op basis 

van de parametriseerbare woning typologieën en de distributies uit de statistische data zal nooit 

100% volmaakt zijn. Voor elk gebouwvorm is er steeds een grens in de nauwkeurigheid en de 

range van de vervorm- en verschaalbaarheid. Hier wordt dieper op ingegaan in volgende 

paragraaf. 

5.2.3 Representativiteit doorgerekende woningen 

Hoewel de doorgerekende woningen reëel gebouwde woningen uit de EPB-database zijn, kan men 

zich toch de vraag stellen of de 1500 random geselecteerde woningen per typologie representatief zijn 

voor de volledige typologie. Men kan zich ook afvragen of de doorgerekende cases uit de random 

sample van 1500 woningen representatief zijn voor de volledige typologie. Zo zou bijvoorbeeld bij het 

parametriseren een groep woningen kunnen ‘wegvallen’ die een extreme compactheid vertonen. 

Van de halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers, kon de basisgeometrie vervormd en verschaald 

worden zodat voor 68,0% (dus 1020 van de 1500) random geselecteerde cases voldaan is aan de 

geometrische eigenschappen (zie Tabel 5). Gezien dit het laagste percentage is van de 6 gekozen 

typologieën, wordt onderzocht in welke mate de 1020 woningen waarop de energiesimulaties zullen 

gebeuren, representatief zijn voor de 14704 woningen die geïdentificeerd werden in de EPB-database. 

Volgende grafieken tonen de cumulatieve distributie van enkele geometrische kenmerken voor zowel 

de 1020 doorgerekende cases, als de 14704 cases in de EPB-database voor de halfopen 

bebouwingen met 3 slaapkamers. Voor de andere typologieën wordt verwezen naar BIJLAGE K. 

Uiteraard is de fit nooit 100% perfect, en is de kans reëel dat de meest extreme cases niet 

doorgerekend zijn. Toch lijken de doorgerekende cases representatief voor de volledige typologie. 

Wat de bruto vloeroppervlakte betreft, overlappen de cumulatieve distributies in Figuur 16 elkaar bijna 

volledig. Enkel de allerkleinste woningen uit de database zijn minder vertegenwoordigd in de 

doorgerekende cases. De kleinste halfopen bebouwing uit de database heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 50 m2, terwijl dit voor de doorgerekende woningen 80 m2 bedraagt. Dit is het 

gevolg van de enigszins beperkte vervormbaarheid van de basisgeometrieën. 
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Figuur 16: Vergelijking spreiding vloeroppervlakte van alle cases uit EPB databank voor 

halfopen bebouwing met 3 slaapkamers en spreiding vloeroppervlakte van de 1020 

doorgerekende cases 

Ook voor het volume, zijn de doorgerekende halfopen bebouwingen representatief voor de woningen 

uit de database. Gezien het volume het resultaat is van de bruto vloeroppervlakte vermenigvuldigd met 

de verdiepingshoogte, is dit niet verwonderlijk. In Figuur 17 zien we opnieuw dat de allerkleinste 

woningen niet zijn doorgerekend. 
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Figuur 17: Vergelijking spreiding beschermd volume van alle cases uit EPB databank voor 

halfopen bebouwing met 3 slaapkamers en spreiding beschermd volume van de 1020 

doorgerekende cases 

Op Figuur 18 zien we dat de woningen met de kleinste verliesoppervlakte niet zijn doorgerekend. 

Hierdoor vindt een verschuiving plaats van de volledige cumulatieve distributie. De verdeling van de 

doorgerekende woningen over het bereik volgt echter mooi deze van de totale typologie. 
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Figuur 18: Vergelijking spreiding verliesoppervlakte van alle cases uit EPB databank voor 

halfopen bebouwing met 3 slaapkamers en spreiding verliesoppervlakte van de 1020 

doorgerekende cases 

Op Figuur 19 zien we dat de woningen uit de database met de hoogste compactheden in mindere mate 

werden doorgerekend. Dit is een gevolg van de verliesoppervlakte, die voor de doorgerekende cases 

gemiddeld enkele m2 hoger ligt dan in de volledige set woningen uit de database. 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

57 / 423  

 

 

Figuur 19: Vergelijking spreiding compactheid van alle cases uit EPB databank voor halfopen 

bebouwing met 3 slaapkamers en spreiding verliesoppervlakte vensters van de 1020 

doorgerekende cases 

De raamfractie wordt over het de volledige distributie correct ingeschat, zoals te zien is in Figuur 20. 

 

Figuur 20: Vergelijking spreiding raamfractie van alle cases uit EPB databank voor halfopen 

bebouwing met 3 slaapkamers en spreiding verliesoppervlakte vensters van de 1020 

doorgerekende cases 
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Door de overlap van de cumulatieve distributies van de verschillende bestudeerde typologieën mogen 

we concluderen dat de doorgerekende woningen representatief zijn voor een heel groot deel van het 

Vlaams nieuwbouwpatrimonium. Wegens de random sampling en gelimiteerde vervormbaarheid van 

de basismodellen zijn de meest extreme geometrieën uit de database soms niet doorgerekend. Om de 

bezorgdheid van stakeholders over de kleinste woningen af te dekken, wordt ook de typologie 

‘vrijstaande woningen met 1 slaapkamer’ onderzocht. In BIJLAGE K is uit de grafieken af te leiden, dat 

voor deze typologie de kleinste woningen wel werden doorgerekend. 

5.2.4 Vergelijking geometrieën database en geparametriseerde woningen 

In vorige paragraaf werd aangetoond dat de doorgerekende woningen representatief zijn voor het 

overgrote deel van de onderzochte typologieën. Toch kan men zich nog altijd afvragen in welke mate 

het geparametriseerde BIM-model, dezelfde geometrische eigenschappen zal hebben als de 

geometrische eigenschappen uit de EPB-database die in de geautomatiseerde tool worden ingevoerd. 

Daarom wordt, opnieuw a.d.h.v. de halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers, de vergelijking gemaakt 

tussen enerzijds de statistische data uit de EPB-database, en anderzijds de outputwaarden van de 

geautomatiseerde tool. In Figuur 21, Figuur 22, Figuur 23, Figuur 24 en Figuur 25 worden 

respectievelijk de bruto vloeroppervlakte, het volume, de verliesoppervlakte, de compactheid en de 

raamfractie vergeleken. Op onderstaande figuren is slechts één rode lijn (output tool) te zien. Nochtans 

bevindt de zwarte lijn (statistische data) zich onder deze rode lijn. De geometrieën van de halfopen 

bebouwingen uit de database worden dus perfect gereconstrueerd door de basisgeometrie te 

parametriseren. 

Voor de andere typologieën wordt verwezen naar BIJLAGE L. Soms zijn er kleine afwijkingen te zien, 

al is dit voor geen enkele typologie problematisch. 

 

Figuur 21: Vergelijking spreiding bruto vloeroppervlakte statistische data en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 
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Figuur 22: Vergelijking spreiding volume statistische data en outputwaarden geautomatiseerde 

tool 

 

Figuur 23: Vergelijking spreiding verliesoppervlakte statistische data en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 
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Figuur 24: Vergelijking spreiding compactheid statistische data en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

 

Figuur 25: Vergelijking spreiding raamfractie statistische data en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 
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5.3 MAATREGELENPAKKETTEN 

5.3.1 Inleiding 

Om de gevolgen van nieuw voorgestelde energie-indicatoren correct te kunnen inschatten, zijn naast 

de geometrieën van de 6 hierboven bepaalde typologieën ook een aantal scenario’s (gebouwschil en 

technieken) noodzakelijk. 

In deze studie worden 7 vaste maatregelenpakketten voorgesteld, variërend van minder naar meer 

ambitieus. Er worden twee pakketten gekozen die qua performantie aansluiten bij de huidige 

nieuwbouwwoningen, twee pakketten die als kostenoptimaal beschouwd worden, en twee passiefhuis-

pakketten. Ook het maatregelenpakket dat werd gebruikt bij het opstellen van de E-peilmethodiek 

wordt doorgerekend. Dit pakket weerspiegelt de standaard bouwpraktijk van voor 2006.   

Bij een aantal maatregelenpakketten (2, 3 en 6) wordt een onderscheid gemaakt tussen de technieken 

die toegepast worden op de eengezinswoningen, en de technieken toegepast op appartementen. Bij 

appartementen wordt immers dikwijls gebruik gemaakt van collectieve systemen die gepaard gaan met 

grotere distributieverliezen. Ook de toepassing van PV-panelen en zonneboilers lijkt minder realistisch 

in het geval van appartementen. De toegepaste ventilatiesystemen en schileigenschappen zijn voor 

ieder maatregelenpakket identiek voor zowel eengezinswoningen als appartementen. 

Als achtergrond bij het opstellen van deze maatregelenpakketten werd gebruik gemaakt van de 

Vlaamse21 en Waalse22 studies omtrent kostenoptima voor residentiële nieuwbouw en de analyse van 

de haalbaarheid van verstrengde eisen in Nederland23. De belangrijkste conclusies van deze studies 

worden samengevat in BIJLAGE M. 

Hiernaast wordt ook de ‘ASIS’ situatie beschouwd, daarbij wordt voor iedere woninggeometrie uit de 

database, de bijhorende schil- en systeemkarakteristieken overgenomen, waardoor per typologie 

maximaal 1500 verschillende combinaties van gebouwschil en systemen worden doorgerekend. 

5.3.2 Maatregelenpakket 1 

Maatregelenpakket 1 (MP1) bestaat uit weinig ambitieuze schil- en systeemmaatregelen. 

Schil 

Voor maatregelenpakket 1 (MP1) werden de U-waarden zo gekozen dat deze (behalve voor deuren) 

overeen komen met de Umax,2015-eisen: 

                                                                 

21 KU Leuven, Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van 

nieuwe residentiële gebouwen. 2013. 

22 Université de Mons, Université de Liège & 3E, CO-ZEB. 2013. 

23 De analyse van het verscherpingstraject richting 2015 is beschreven in het eindrapport van de 

Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015, Arcadis en W/E adviseurs 
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Tabel 6: Overzicht schileigenschappen MP1 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak 0,24 

Buitenmuren 0,24 

Vloeren 0,30 

Vensters en deuren 1,80 

Gemene muren 1,00 

Als luchtdichtheid wordt een v50-waarde van 6 m3/h.m2 gekozen. Het glas heeft een g-waarde van 0,63 

en er wordt geen zonnewering toegepast. 

Systemen 

Eengezinswoningen + appartementen 

Er wordt een condenserende gascombiketel toegepast met een 30%-deellastrendement van 1,09. Het 

hoge-temperatuursregime (75°/65°) levert een opwekkingsrendement ηgen op van 0,92. Er wordt een 

temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur verondersteld, waardoor 

het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, en alle leidingen bevinden 

zich binnen het beschermd volume waardoor het opslagrendement ηstor gelijk is aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem C met vraagsturing gebruikt. Deze vraagsturing heeft een beperkte 

performantie waardoor de reductiefactor freduc 0,88 bedraagt. 

Er wordt een zonneboiler geïnstalleerd met een oppervlak van 4 m2 met zuidwest oriëntatie en 

inclinatie van 50°. 

5.3.3 Maatregelenpakket 2 

Maatregelenpakket 2 (MP2) bestaat uit beperkt ambitieuze schil- en systeemmaatregelen. 

Schil 

Voor maatregelenpakket 2 (MP2) werden de U-waarden zo gekozen dat deze (behalve voor deuren) 

overeen komen met de Umax,2016-eisen: 
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Tabel 7: Overzicht schileigenschappen MP2 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak 0,24 

Buitenmuren 0,24 

Vloeren 0,24 

Vensters en deuren 1,50 

Gemene muren 0,60 

Als luchtdichtheid wordt een v50-waarde van 4 m3/h.m2 gekozen. Het glas heeft een g-waarde van 0,50 

en er wordt geen zonnewering toegepast. 

Systemen 

Eengezinswoningen 

Er wordt net als bij MP1 een condenserende gascombiketel toegepast met een 30%-

deellastrendement van 1,09. Het hoge-temperatuursregime (75°/65°) levert een opwekkingsrendement 

ηgen op van 0,92. Er wordt een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante 

watertemperatuur verondersteld waardoor het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen 

buffervat toegepast, dus het opslagrendement ηstor is gelijk aan 1. Alle leidingen bevinden zich binnen 

het beschermd volume waardoor het distributierendement ηdistr gelijk is aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem D gebruikt zonder vraagsturing. De test-effectiviteit van de 

warmteterugwinning bedraagt 75%. Gezien er geen continue balanscontrole wordt uitgevoerd levert dit 

een reductiefactor voor voorverwarming rpreh op van 0,36. Het ventilatiesysteem heeft een zomer-

bypass. 

Er wordt een zonneboiler geïnstalleerd met een oppervlak van 4 m2 met zuidwest oriëntatie en 

inclinatie van 50°. 

Appartementen 

Er wordt een collectieve condenserende gascombiketel toegepast met hetzelfde 

opwekkingsrendement, afgifterendement en opslagrendement als voor de eengezinswoningen. Er 

wordt een combilussysteem toegepast, maar gezien er geen detailinformatie over leidinglengtes terug 

te vinden is in de EPB-database kan dit niet volledig correct ingerekend worden. Om rekening te 

houden met de extra warmteverliezen wordt een distributierendement ηdistr van 0,8 toegepast. Er wordt 

een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur verondersteld, en een 

individuele kostenafrekening per appartement waardoor het afgifterendement ηem 0,83 bedraagt. 

In tegenstelling tot de eengezinswoningen wordt er geen zonneboiler voorzien. 

5.3.4 Maatregelenpakket 3 

Maatregelenpakket 3 (MP3) bestaat uit schil- en systeemmaatregelen die uit de eerder besproken 

studies naar kostenoptimaliteit naar voren kwamen.  
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Schil 

Tabel 8: Overzicht schileigenschappen MP3 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak 0,20 

Buitenmuren 0,20 

Vloeren 0,24 

Vensters en deuren 1,40 

Gemene muren 0,60 

Als luchtdichtheid wordt een v50-waarde van 3 m3/h.m2 gekozen. Het glas heeft een g-waarde van 0,38 

en er wordt geen zonnewering toegepast. 

Systemen 

Eengezinswoningen 

Er wordt een lucht-water warmtepomp gekozen met COP 3,83. De warmtepomp werkt op 35°/30° 

regime, wat een SPF van 3,21 oplevert. De warmtepomp beschikt ook over een elektrische weerstand 

dewelke als niet-preferente opwekker wordt ingerekend. Hierdoor daalt het totale 

opwekkingsrendement ηgen naar 3,01.  

Opnieuw wordt een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur 

verondersteld, waardoor het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, 

dus het opslagrendement ηstor is gelijk aan 1. Alle leidingen bevinden zich binnen het beschermd 

volume waardoor het distributierendement ηdistr gelijk is aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem C gebruikt met vraagsturing dewelke een reductiefactor freduc van 0,75 

heeft. 

Er wordt een zonneboiler geïnstalleerd met een oppervlak van 4 m2 met zuidwest oriëntatie en 

inclinatie van 50°. 

Er wordt 3 kWpiek PV-panelen geplaatst met dezelfde oriëntatie en inclinatie als de zonneboiler. 

Appartementen 

Dezelfde gascondensketel uit MP2 wordt toegepast: ηgen = 0,92; ηem = 0,83; ηstor = 1; ηdistr = 0,8 

Er wordt een zonneboiler van 4 m2 geïnstalleerd per appartement, maar geen PV-panelen. 

5.3.5 Maatregelenpakket 4 

Maatregelenpakket 4 (MP4) bestaat uit schil- en systeemmaatregelen die uit de eerder besproken 

studies naar kostenoptimaliteit naar voren kwamen. De schil is identiek aan deze toegepast in MP3, 

maar er worden andere systemen toegepast. 
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Schil 

Tabel 9: Overzicht schileigenschappen MP4 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak 0,20 

Buitenmuren 0,20 

Vloeren 0,24 

Vensters en deuren 1,40 

Gemene muren 0,60 

Als luchtdichtheid wordt een v50-waarde van 3 m3/h.m2 gekozen. Het glas heeft een g-waarde van 0,38 

en er wordt geen zonnewering toegepast. 

Systemen 

Eengezinswoningen + appartementen 

Dezelfde eerder toegepaste gascondensketel wordt toegepast, maar deze keer op een lage 

temperatuurregime (50°/40°), waardoor het opwekkingsrendement ηgen stijgt tot 0,96. 

Opnieuw wordt een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur 

verondersteld, waardoor het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, 

dus het opslagrendement ηstor is gelijk aan 1. Alle leidingen bevinden zich binnen het beschermd 

volume waardoor het distributierendement ηdistr gelijk is aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem D gebruikt zonder vraagsturing. De test-effectiviteit van de 

warmteterugwinning bedraagt 85%. Gezien er geen continue balanscontrole wordt uitgevoerd levert dit 

een reductiefactor voor voorverwarming rpreh op van 0,28. Het ventilatiesysteem heeft een zomer-

bypass. 

Er worden geen zonneboiler of PV-panelen geplaatst. 

5.3.6 Maatregelenpakket 5 

Maatregelenpakket 5 (MP5) bestaat uit schil- en systeemmaatregelen die toegepast worden in 

passiefwoningen. 
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Schil 

Tabel 10: Overzicht schileigenschappen MP5 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak 0,15 

Buitenmuren 0,15 

Vloeren 0,15 

Vensters en deuren 0,80 

Gemene muren 0,60 

Als luchtdichtheid wordt een v50-waarde van 1 m3/h.m2 gekozen. Het glas heeft een g-waarde van 0,50 

en er wordt manuele buitenzonnewering toegepast. 

Systemen 

Eengezinswoningen + appartementen 

Er wordt een bodem-water warmtepomp gekozen met COP 4,58. De warmtepomp werkt op 35°/30° 

regime, wat een SPF van 3,83 oplevert. 

Opnieuw wordt een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur 

verondersteld, waardoor het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, 

dus het opslagrendement ηstor is gelijk aan 1. Alle leidingen bevinden zich binnen het beschermd 

volume waardoor het distributierendement ηdistr gelijk is aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem C gebruikt met vraagsturing dewelke een reductiefactor freduc van 0,55 

heeft. 

Er wordt een zonneboiler geïnstalleerd met een oppervlak van 4 m2 met zuidwest oriëntatie en 

inclinatie van 50°. 

5.3.7 Maatregelenpakket 6 

Maatregelenpakket 6 (MP6) bestaat uit schil- en systeemmaatregelen die toegepast worden in 

passiefwoningen. De schil is identiek aan deze toegepast in MP5, maar er worden andere systemen 

toegepast. 
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Schil 

Tabel 11: Overzicht schileigenschappen MP6 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak 0,15 

Buitenmuren 0,15 

Vloeren 0,15 

Vensters en deuren 0,80 

Gemene muren 0,60 

Als luchtdichtheid wordt een v50-waarde van 1 m3/h.m2 gekozen. Het glas heeft een g-waarde van 0,50 

en er wordt geen zonnewering toegepast. 

 

Systemen 

Eengezinswoningen 

Dezelfde eerder toegepaste gascondensketel wordt toegepast, die zoals in MP4 werkt op een lage 

temperatuurregime (50°/40°), waardoor het opwekkingsrendement ηgen 0,96 bedraagt. 

Opnieuw wordt een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur 

verondersteld, waardoor het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, 

dus het opslagrendement ηstor is gelijk aan 1. Alle leidingen bevinden zich binnen het beschermd 

volume waardoor het distributierendement ηdistr gelijk is aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem D met een warmteterugwinning en met vraagsturing toegepast. De 

vraagsturing levert een reductiefactor freduc van 0,75 op. De test-effectiviteit van de warmteterugwinning 

bedraagt 85%. Gezien er geen continue balanscontrole wordt uitgevoerd levert dit een reductiefactor 

voor voorverwarming rpreh op van 0,28. Het ventilatiesysteem heeft een zomer-bypass. 

Er wordt 5 kWpiek PV-panelen geplaatst met zuidwest oriëntatie en inclinatie van 50°. 

 

Appartementen 

Er wordt een lucht-water warmtepomp gekozen met COP 3,83. De warmtepomp werkt op 35°/30° 

regime, wat een SPF van 3,21 oplevert. De warmtepomp beschikt ook over een elektrische weerstand 

dewelke als niet-preferente opwekker wordt ingerekend. Hierdoor daalt het totale 

opwekkingsrendement ηgen naar 3,01.  

Opnieuw wordt een temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur 

verondersteld, waardoor het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, 

dus het opslagrendement ηstor is gelijk aan 1. 
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Er wordt een combilussysteem toegepast, maar gezien er geen detailinformatie over leidinglengtes 

terug te vinden is in de EPB-database kan dit niet volledig correct ingerekend worden. Om rekening te 

houden met de extra warmteverliezen wordt een distributierendement ηdistr van 0,85 toegepast. Dit ligt 

iets hoger dan in MP2 en MP3 omdat we veronderstellen dat die voor passiefappartementen extra 

geïsoleerd wordt. 

Er worden geen PV-panelen geplaatst. 

 

5.3.8 Maatregelenpakket 7 

Maatregelenpakket 7 (MP7) is een pakket dat gebruikt werd bij de totstandkoming van de huidige E-

peil methodiek en weerspiegelt de standaard bouwpraktijk voor 2006. Er werd een regressie uitgevoerd 

waarbij dit maatregelenpakket werd toegepast op de 192 SENVIVV-woningen. De 

regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 werden zo bepaald dat 95% van de woningen een E-peil lager dan 

100 behaalde24. 

Schil 

In MP7 zijn enkel de U-waarden van de vensters bepaald, namelijk 2,50 W/m2.K. De U-waarden van de 

overige schildelen (excl. gemene muren) zijn zodanig bepaald dat een K-peil van 45 bekomen wordt. 

Dit betekent dat de transmissieverliezen voor een minder compacte woning zullen gecompenseerd 

worden door hogere U-waarden toe te passen. 

Tabel 12: Overzicht schileigenschappen MP7 

Constructiedeel U-waarde (W/m2.K) 

Dak K45 

Buitenmuren K45 

Vloeren 2,50 

Vensters en deuren K45 

Gemene muren 1,00 

Als luchtdichtheid worden de waarden bij ontstentenis gebruikt: 12 m3/h.m2 voor de 

verwarmingsberekeningen, en 0 m3/h.m2  voor de koelberekeningen. Het glas heeft een g-waarde van 

0,65 en er wordt geen zonnewering toegepast. 

                                                                 

24 WTCB, Hypothesen voor het vastleggen van de eisen voor woningbouw en kantoren & scholen, 

2005 
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Systemen 

Eengezinswoningen + appartementen 

Er wordt een condenserende gascombiketel toegepast met een 30%-deellastrendement van 0,89. Het 

hoge-temperatuursregime (80°/70°) levert een opwekkingsrendement ηgen op van 0,75. Er wordt een 

temperatuur gestuurde regeling per ruimte met constante watertemperatuur verondersteld, waardoor 

het afgifterendement ηem 0,87 bedraagt. Er wordt geen buffervat toegepast, en alle leidingen bevinden 

zich binnen het beschermd volume waardoor het opslagrendement ηstor en distributierendement ηdistr 

gelijk zijn aan 1. 

Er wordt een ventilatiesysteem C gebruikt zonder vraagsturing. 
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5.3.9 Samenvatting maatregelenpakketten 1 tot 7 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde maatregelenpakketten. 

Schil 

Tabel 13: Overzicht schileigenschappen MP1 - MP7 

MP Udak Umuur Uvloer Uvenster Ugemeen v50 g-waarde zonnewering 

 (W/m2.K) (W/m2.K) (W/m2.K) (W/m2.K) (W/m2.K) (m3/h.m2) (-)  

MP1 0,24 0,24 0,30 1,80 1,00 6 0,63 - 

MP2 0,24 0,24 0,24 1,50 0,60 4 0,50 - 

MP3 0,20 0,20 0,24 1,40 0,60 3 0,38 - 

MP4 0,20 0,20 0,24 1,40 0,60 3 0,38 - 

MP5 0,15 0,15 0,15 0,80 0,60 1 0,50 manueel buiten 

MP6 0,15 0,15 0,15 0,80 0,60 1 0,50 manueel buiten 

MP7 K45 K45 K45 2,50 1,00 12/0 0,65 - 
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Verwarmingssysteem 

Om de totale efficiëntie van verschillende verwarmingssystemen te kunnen vergelijken, wordt het product gemaakt van opwekkingsrendement, 

afgifterendement, opslagrendement en distributierendement. Dit product wordt gedeeld door de primaire energiefactor. Hier wordt verder op ingegaan in 

paragraaf 7.4.1. 

Tabel 14: Overzicht eigenschappen verwarmingssysteem MP1 - MP7 

MP  ηgen / SPF ηem ηstor ηdistr fp ηgen * ηem * ηstor * ηdistr / fp 

  (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

MP1 gascondensketel 0,92 0,87 1 1 1 0,80 

MP2 eengezinswoning gascondensketel 0,92 0,87 1 1 1 0,80 

MP2 appartement gascondensketel 0,92 0,83 1 0,80 1 0,61 

MP3 eengezinswoning lucht-water warmtepomp 3,21 0,87 1 1 2,5 1,21 

MP3 appartement gascondensketel 0,92 0,83 1 0,80 1 0,61 

MP4 gascondensketel 0,96 0,87 1 1 1 0,84 

MP5 bodem-water warmtepomp 3,83 0,87 1 1 2,5 1,33 

MP6 eengezinswoning gascondensketel 0,96 0,87 1 1 1 0,84 

MP6 appartement lucht-water warmtepomp 3,21 0,83 1 0,85 2,5 0,91 

MP7 gascondensketel 0,75 0,87 1 1 1 0,65 
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Ventilatiesysteem 

Om de totale efficiëntie van verschillende ventilatiesystemen te kunnen vergelijken, wordt het product gemaakt van reductiefactor vraagsturing, reductiefactor 

voorverwarming en vermenigvuldigingsfactor. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 7.4.1. 

Tabel 15: Overzicht eigenschappen ventilatiesysteem MP1 - MP7 

MP  freduc rpreh,heat rpreh,cool m-factorheat m-factorcool (freduc * rpreh * m-factor)heat (freduc * rpreh * m-factor)cool 

  (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

MP1 systeem C 0,88 1 1 1,5 1 1,32 0,88 

MP2 systeem D 1 0,36 1 1,5 1 0,54 1 

MP3 systeem C 0,75 1 1 1,5 1 1,13 0,75 

MP4 systeem D 1 0,28 1 1,5 1 0,42 1 

MP5 systeem C 0,55 1 1 1,5 1 0,83 0,55 

MP6 systeem D 0,75 0,28 1 1,5 1 0,32 0,75 

MP7 systeem C 1 1 1 1,5 1 1,50 1 
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Hernieuwbare energie 

Tabel 16: Overzicht hernieuwbare energie MP1 - MP7 

MP Zonneboiler PV 

 (m2) (kWpiek) 

MP1 4 - 

MP2 eengezinswoning 4 - 

MP2 appartement - - 

MP3 eengezinswoning 4 3 

MP3 appartement 4 - 

MP4 - - 

MP5 4 - 

MP6 eengezinswoning - 5 

MP6 appartement - - 

MP7 - - 
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5.3.10 ASIS 

Zoals reeds aangegeven, wordt behalve deze 7 vaste maatregelenpakketten, ook de ASIS-situatie 

beschouwd, waarbij de werkelijk toegepaste schil- en systeemkarakteristieken uit de EPB-database 

worden overgenomen. Zo kunnen per typologie maximaal 1500 verschillende combinaties van schil- en 

systeemeigenschappen worden doorgerekend. 

Het aanvraagjaar van de bouwvergunning van de woningen in de EPB-database varieert tussen 2006 

en 2013. Er moet dus rekening mee gehouden worden dat het overgrote deel van de woningen niet 

meer aan de vandaag gestelde eisen voldoet. 

In de database bevinden zich enerzijds toegepaste schil- en systeemeigenschappen, en anderzijds 

energie-indicatoren zoals het K-peil. Ook tussenresultaten ter berekening van energie-indicatoren zijn 

beschikbaar in de database, zoals bv. het primair energieverbruik voor verwarming. Zoals in paragraaf 

5.2.4 aangetoond werd dat de geometrieën uit de database kunnen gereproduceerd worden d.m.v. de 

geautomatiseerde tool, wordt er nu getracht de energie-indicatoren uit de database te reproduceren op 

basis van de beschikbare invoergegevens uit de database. Zo kan beoordeeld worden of de ASIS-

situatie een betrouwbare methode vormt om nieuwe energie-indicatoren af te toetsen op het werkelijk 

gebouwd patrimonium. Opnieuw wordt a.d.h.v. de halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers de 

vergelijking gemaakt. Voor de andere onderzochte typologieën wordt verwezen naar BIJLAGE N. 

In eerste instantie wordt onderzocht of de gemiddelde U-waarde van opake delen en vensters op een 

betrouwbare manier kan gereproduceerd worden. Zoals Figuur 26 en Figuur 27 tonen, is er geen 

onderscheid te zien tussen de statistische data en de outputwaarden van de tool, deze kunnen dus 

perfect gereconstrueerd worden. 

 

Figuur 26: Vergelijking U-waarde opake delen statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 
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Figuur 27: Vergelijking U-waarde vensters statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

Ondanks de perfect ingeschatte U-waarden en compactheid (zie Figuur 19), wordt het K-peil door de 

tool echter enkele punten overschat, zoals te zien is in Figuur 28. Dit is een gevolg van de invoering 

van de bouwknopenmethode in 2010. De tool rekent met de recentste EPB-methode, waarbij een K-

peil toeslag wordt ingerekend naargelang bouwknopen gedetailleerd worden doorgerekend en/of al 

dan niet EPB-aanvaard zijn. In de tool werd bouwknopen optie B met enkel EPB-aanvaarde 

bouwknopen verondersteld, wat een K-peil toeslag van 3 punten oplevert. Gezien de EPB-database 

woningen omvat met aanvraagjaar van de bouwvergunning tussen 2006 en 2013, was deze methode 

voor een groot deel van de woningen nog niet ingevoerd. Ook voor de woningen met aanvraagjaar na 

2010, is geen informatie beschikbaar in de database over de toegepaste bouwknopenmethode. Er 

ontbreekt dus informatie om het K-peil exact te kunnen berekenen. 
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Figuur 28: Vergelijking K-peil statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

Ook wat de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming betreft, levert de tool een overschatting op, 

zoals blijkt uit Figuur 29. Opnieuw ontbreken er in de database enkele factoren die noodzakelijk zijn om 

de NEBrv correct te berekenen. Gezien, naast de ontbrekende info over bouwknopen, er ook geen info 

beschikbaar is over eventuele zonnewering, g-waarden van glas en de oriëntatie van de vensters, 

werden hiervoor aannames gemaakt en kunnen de zonnewinsten niet exact berekend worden. 
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Figuur 29: Vergelijking NEBrv statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

Gezien de rendementen en primaire energiefactoren wel beschikbaar zijn in de database, levert de 

primaire energie voor verwarming een zeer gelijkaardig beeld op in Figuur 30. De overschatting is een 

gevolg van de overschatting van de NEBrv. 

 

Figuur 30: Vergelijking primaire energie verwarming statistische data EPB-database en 

outputwaarden geautomatiseerde tool 
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Ook de primaire energie voor sanitair warm water wordt overschat, zoals te zien is in Figuur 31. 

Opnieuw ontbreken er in de database essentiële gegevens zoals leidinglengtes naar de tappunten en 

detailinformatie (oppervlakte, oriëntering, inclinatie) over de aanwezige zonneboilers. 

 

Figuur 31: Vergelijking primaire energie SWW statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

Er is in de database geen detailinformatie aanwezig over de toegepaste circulatiepompen en het 

vermogen van de ventilatoren. We weten ook niet of de verwarmingssystemen beschikken over 

waakvlammen en elektronische regeling. Zoals Figuur 32 toont, levert dit in bepaalde gevallen een 

onderschatting, en in bepaalde gevallen een overschatting van de primaire hulpenergie op. 
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Figuur 32: Vergelijking primaire hulpenergie statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

Als gevolg van de eerder aangehaalde ontbrekende data, zoals informatie over bouwknopen en 

gegevens om de zonnewinsten correct te berekenen, kan ook de oververhittingsindicator en primaire 

energie voor koeling niet correct berekend worden, zoals te zien is in Figuur 33. Hiernaast rekent de 

tool met de recentste rekenmethode, die gewijzigd werd sinds de uitvoering van de EPICOOL-studie25 

in 2011. Voor het grootste deel van de woningen in de database werden de berekening met de 

verouderde rekenmethodiek uitgevoerd.  

                                                                 

25 Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Bergen, Universiteit Leuven, EPICOOL. 2001  
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Figuur 33: Vergelijking primaire hulpenergie statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 

De hernieuwbare energie opgewekt door PV-panelen wordt overgenomen uit de database en komt 

logischerwijs altijd perfect overeen, zoals Figuur 34 toont. 

 

Figuur 34: Vergelijking primaire energie PV statistische data EPB-database en outputwaarden 

geautomatiseerde tool 
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Figuur 35 toont de som van primaire energie verwarming, sanitair warm water, koeling, hulpenergie en 

hernieuwbare energie. Gezien de eerder besproken overschattingen als gevolg van ontbrekende 

invoerwaarden, resulteert dit in een overschatting van het primair energieverbruik van ongeveer 15% 

voor de halfopen bebouwingen. 

 

Figuur 35: Vergelijking totale primaire energie statistische data EPB-database en 

outputwaarden geautomatiseerde tool 

Ook voor het E-peil eenzelfde tendens te zien in Figuur 36. 
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Figuur 36: Vergelijking E-peil data EPB-database en outputwaarden geautomatiseerde tool 

We kunnen besluiten dat de ASIS-situatie het energieverbruik voor de halfopen bebouwingen met 3 

slaapkamers licht overschat. Dit is het gevolg van 

 Ontbrekende data in de EPB-database: niet alle waarden die in de EPB-software worden 

ingegeven, worden ook in de database opgeslaan 

 Veranderde berekeningsmethodieken: sinds de invoer van de energieprestatieregelgeving 

werden verschillende aanpassing aan de berekeningsmethodiek doorgevoerd zoals bv. de 

bouwknopenmethode, EPICOOL, gewijzigde E-peil berekening voor woningen kleiner dan 192 

m2, …  

De overschatting als gevolg van ontbrekende data dient meegenomen te worden in verdere analyses 

die uitgevoerd worden op de ASIS-situatie. Wanneer we hier rekening mee houden, blijft het ASIS-

maatregelenpakket een waardevol hulpmiddel om de gevolgen van een nieuw voorgestelde energie-

indicator in te schatten voor een grote variatie aan – werkelijk gebouwde – schil- en 

systeemeigenschappen. 

Gezien de nieuwe energie-indicatoren zullen berekend worden met recentste EPB-rekenmethodiek, 

dient de afwijking als gevolg van gewijzigde berekeningsmethodiek echter geïnterpreteerd te worden 

als een correctie naar de huidige methodiek. 

De vergelijking tussen statistische data en berekende energie-indicatoren voor de andere typologieën 

is terug te vinden in BIJLAGE N. Het valt op dat voor de appartementen met 1 en 2 slaapkamers, het 

verschil tussen statistische data en berekende indicatoren zeer beperkt is. Blijkbaar zijn de gemaakte 

aannames voor de ontbrekende statistische data realistischer voor appartementsgebouwen dan voor 

eengezinswoningen. 
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5.4 CONCLUSIE 

In hoofdstuk 5 werd de aanpak van voorliggende studie besproken. 

Om de bestaande en nieuw voorgestelde energie-indicatoren – alsook grenswaarden en 

verstrengingspad – grondig te kunnen evalueren, is het van belang verschillende scenario’s 

(gebouwschil en technieken) door te rekenen op een aantal referentiewoningen, die representatief zijn 

voor het nieuwbouwpatrimonium. Alleen zo kan het verschil tussen de bestaande en de nieuw 

voorgestelde energie-indicatoren op de bouwpraktijk correct worden ingeschat. 

De woningen uit de EPB-database werden op basis van bouwvorm en aantal slaapkamers ingedeeld in 

clusters. Hieruit werden 6 typologieën geselecteerd die samen 75% van het nieuwbouwpatrimonium 

vertegenwoordigen. Voor iedere typologie werden 1500 random woningen geselecteerd die in deze 

studie gebruikt zullen worden om de nieuw voorgestelde energie-indicatoren af te toetsen. 

Er werd aangetoond hoe, op basis van parametrisering van 6 basismodellen, de meeste geometrieën 

uit de EPB-database kunnen gereproduceerd worden d.m.v. een door de UGent ontwikkelde 

geautomatiseerde tool. Wegens de niet-onbeperkte verschaalbaarheid van de basismodellen kon 

gemiddeld 20% van de woningen uit de EPB-database niet gereproduceerd worden. Analyse wees 

echter uit dat de 80% doorgerekende woningen representatief zijn voor de volledige typologieën. 

Woningen met extreem grote of kleine vloeroppervlakte en compactheid vallen weg uit de analyses die 

in deze studie werden gemaakt, echter zonder dat dit de conclusies uit deze studie ondergraaft. Los 

van deze meest extreme situaties, vertegenwoordigen de doorgerekende set woningen een heel brede 

spreiding aan woningen met verschillende grootte, compactheden en glasfracties, hetgeen een 

duidelijk voordeel is t.o.v. het selecteren van enkele specifieke referentiewoningen.  

Vervolgens werden 7 vaste maatregelenpakketten voorgesteld met variërende ambitieniveaus van 

zowel schil- als systeemmaatregelen. Zo werden pakketten doorgerekend waarvan de U-waarden van 

de gebouwschil juist voldoen aan de Umax-eisen uit 2015, maar ook pakketten die toegepast worden in 

passiefwoningen. Verschillende types ventilatiesystemen werden gekozen en ook de 

verwarmingssystemen variëren tussen eenvoudige gascondensketels en zeer performante 

warmtepompen. Een aantal maatregelen uit deze pakketten zijn gebaseerd op resultaten uit de studies 

naar kostenoptimaliteit. 

De toegepaste schilmaatregelen zijn altijd identiek voor zowel eengezinswoningen als appartementen. 

Voor een aantal maatregelenpakketten (MP1, MP4, MP5 en MP7) werden ook dezelfde systemen 

toegepast. Om rekening te houden met extra distributieverliezen in geval van combilussen voor 

appartementen, en omdat niet ieder appartement de mogelijkheid heeft tot plaatsing van PV-panelen of 

zonneboiler, werden voor de andere maatregelenpakketten (MP2, MP3 en MP6) de technieken 

gedifferentieerd tussen appartementen en eengezinswoningen. 

Deze 7 vastgelegde pakketten worden samengevat op de pagina’s 70 tot en met 73. 

Daarnaast werd ook de ASIS-situatie beschouwd als een maatregelenpakket. Hierbij werden per 

typologie maximaal 1500 verschillende combinaties van schil- en systeemeigenschappen toegepast, 

die rechtstreeks werden overgenomen uit de EPB-database. Omdat een aantal essentiële 

karakteristieken niet worden opgeslaan in de EPB-database, werden hiervoor aannames gemaakt. 

Deze aannames werden afgetoetst door de resultaten van de indicatoren uit de database te vergelijken 

met de indicatoren berekend door de geautomatiseerde tool. Hierbij dient in acht genomen te worden 
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dat dat de tool werkt met de laatste EPB-rekenmethodiek, terwijl de indicatorwaarden uit de database 

berekend werden volgens verouderde methodes. Dit levert voor de eengezinswoningen een 

overschatting van het primair energieverbruik op tussen 10% en 15%. Voor de appartementen wordt 

het energieverbruik veel correcter ingeschat. De overschatting voor sommige typologieën dient in acht 

genomen te worden bij het analyseren van de resultaten van de ASIS-situatie. Los daarvan kunnen via 

deze methodiek een heel wijde variatie aan – reëel gebouwde –schil- en systeemeigenschappen 

doorgerekend worden, wat het een bijzonder krachtig instrument maakt. 
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6 SCHILINDICATOR 

6.1 INLEIDING 

In de huidige EPB-regelgeving worden drie eisen gesteld die verband houden met de kwaliteit van de 

gebouwschil, namelijk: de Umax-eisen of Rmin-eisen per constructieonderdeel, de K-peileis voor het 

gebouw en de eis aan de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming (NEBrv) van een EPB-

eenheid. In dit hoofdstuk wordt een nieuwe gebouwschilindicator voorgesteld ter vervanging van het K-

peil en de NEBrv. De K-peilindicator en de indicator voor de NEBrv kennen een aantal beperkingen en 

bovendien overlappen beide indicatoren elkaar gedeeltelijk. De beperkingen van de huidige indicatoren 

en de vereisten aan de nieuwe indicator worden hieronder behandeld.  

Uit ervaring blijkt, dat het in de praktijk soms moeilijk is om het K-peil te berekenen voor gebouwen die 

bestaan uit meerdere EPB-eenheden met verschillende aangifteplichtigen. De gegevens voor de K-

peilberekening zijn niet altijd tijdig, en voor de juiste partijen beschikbaar. Zo wordt het gelijkvloers van 

een appartementsgebouw dikwijls casco te huur gesteld als handelsruimte, terwijl een aantal 

appartementen boven het gelijkvloers reeds opgeleverd en bewoond zijn. Omdat de EPB-aangifte van 

de handelsruimte op het gelijkvloers later wordt ingediend dan deze voor de bovenliggende 

appartementen, kunnen conflicten ontstaan in de K-peil berekening van het volledige 

appartementsgebouw. Het lijkt aangewezen dat de nieuwe schilindicator, in tegenstelling tot het K-peil, 

ook voor appartementen op niveau van de individuele wooneenheid berekend wordt. 

Sinds 1 januari 2012 geldt in Vlaanderen een eisenniveau van 70 kWh/m2 voor de NEBrv. Naar 

aanleiding van de tweejaarlijkse EPB-evaluatie 201326 werd deze indicator onderzocht, waaruit 

duidelijk werd dat deze parameter 

 geen enkele stimulans biedt voor zeer compacte EPW-eenheden 

 zeer moeilijk haalbaar is voor weinig compacte, kleine EPW-eenheden 

Deze laatste problematiek werd enigszins aangepakt door de invoering van het alternatieve, variabele 

eisenniveau (100 – 25*c) kWh/m2, dat berekend wordt in functie van de compactheid van de EPW-

eenheid. Dit variabele eisenniveau betekent echter voor een beperkt aantal woningen een versoepeling 

van de eis, en lost de problematiek m.b.t. de zeer compacte EPW-eenheden niet op. 

Het is de bedoeling dat er een nieuwe parameter wordt geïntroduceerd, die een energiezuinige ‘basis’ 

voor alle gebouwen op een evenwaardige manier garandeert. Hierbij wordt gezocht naar een 

evenwicht tussen het toepassen van gelijkwaardige maatregelen en de inherente eigenschappen van 

de gekozen gebouwgeometrie (grootte, compactheid, percentage beglazing/verliesoppervlakte). De 

nieuwe parameter, de nieuwe grenswaarde en het nieuwe verstrengingspad dienen een oplossing te 

bieden voor de volgende problemen: 

 in het licht van het bereiken van bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021 en gezien de NEBrv-

grenswaarde van 2012 een introductieniveau was, is het noodzakelijk dat de nieuwe eisenniveau 

een verstrenging is t.o.v. het eisenniveau dat werd vastgelegd in 2012. 

                                                                 

26 Vlaams Energieagentschap, Tweejaarlijkse evaluatie energieprestatieregelgeving 2013  
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 de verstrenging van het eisenniveau moet voor verschillende gebouwen op een gelijkwaardige 

manier gebeuren.  

 de NEBrv is een indicator die de reële netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming weergeeft. 

Bij de bepaling van de reële netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt naast de 

transmissieverliezen, de infiltratieverliezen… ook rekening gehouden met een aantal 

karakteristieken van het geplaatste ventilatiesysteem (m-factor, reductiefactor voorverwarming, 

reductiefactor vraagsturing). Een aantal stakeholders zijn bezorgd dat bij een verlaging van de 

grenswaarde van een indicator gebaseerd op de reële netto-energiebehoefte voor 

ruimteverwarming, de bouwheer zal kiezen voor de installatie van een ventilatiesysteem D om 

het strengere eisenniveau te behalen en niet zal kiezen voor het realiseren van een betere 

gebouwschil. Het al dan niet inrekenen van de hygiënische ventilatieverliezen in de parameter 

voor de gebouwschil is een moeilijke afweging. Door het inrekenen van de hygiënische 

ventilatieverliezen in de parameter voor de gebouwschil sluit de netto-energiebehoefte voor 

ruimteverwarming enerzijds beter aan bij de reële warmtebehoefte, maar anderzijds zorgt dit bij 

verstrenging voor het hierboven aangehaalde probleem. 

 belangrijk is dat nieuwe voorstellen voor de parameter, de grenswaarde en het verstrengingspad 

ook ‘begrijpbaar’ en eenvoudig zijn om naar een breed publiek te communiceren. 

Het VEA kreeg in oktober 2013 de opdracht van de Vlaamse Regering om tegen de evaluatie van 2015 

een voorstel uit te werken voor een nieuwe parameter (en bijhorende eisenpad richting 2021) voor de 

energie-efficiëntie van de gebouwschil. Deze parameter en bijhorende grenswaarde moet worden 

uitgewerkt in overleg met de betrokken bouwactoren en de andere gewesten. Er moet rekening worden 

gehouden met gebruikte parameters in de buurlanden. Tevens moet rekening worden gehouden met 

een grondig onderzoek van de relatie tussen de verschillende ventilatiesystemen en de voorgestelde 

parameters. 

Structuur hoofdstuk 

Uitgaande van de resultaten van het eerste stakeholderoverleg wordt in een eerste fase van de 

zoektocht naar een nieuwe schilindicator door het onderzoeksteam vier voorstellen geformuleerd, 

gaande van zeer eenvoudige naar meer allesomvattende indicatoren. De voor- en nadelen van ieder 

voorstel worden geanalyseerd en aan de stakeholders voorgelegd. Na feedback van de stakeholders 

wordt één schilindicator gekozen die verder verfijnd wordt om een antwoord te bieden aan 

opmerkingen en bedenkingen van stakeholders. 

Eens de berekeningsmethode van de schilindicator is vastgelegd, wordt onderzocht hoe deze 

genormaliseerd kan worden zodat de indicatorwaarden voor woningen van verschillende typologieën 

en groottes de gewenste verhoudingen hebben. Meer bepaald mogen kleine woningen zeker niet 

afgestraft worden door de gekozen normalisatie, maar mogen efficiëntere typologieën wel beloond 

worden. 

Tot slot wordt voor de genormaliseerde schilindicator onderzocht welk eisenniveau en 

verstrengingspad kan opgelegd worden. Voor de verschillende onderzochte typologieën en 

maatregelenpakketten wordt afgetoetst hoe streng de voorgestelde grenswaarden zijn. 
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6.2 VOORSTEL NIEUWE SCHILINDICATOR 

6.2.1 Inleiding 

Op 12 december 2014 vond een eerste stakeholderoverleg (SO1) plaats met de betrokken 

bouwactoren, waarop de energieprestatieregelgeving uit de verschillende gewesten en omliggende 

buurlanden werd voorgesteld. De deelnemers kregen de kans om de sterktes en tekortkoming van de 

huidige regelgeving te identificeren, en aan te geven welke parameters de nieuwe schilindicator mag 

omvatten. Details over de bevindingen van de stakeholders tijdens SO1 zijn terug te vinden in 

BIJLAGE A en BIJLAGE B. 

6.2.2 Verschillende voorstellen schilindicator  

Uit de feedback van dit eerste stakeholderoverleg werden volgende conclusies getrokken: 

Een nieuwe schilindicator: 

 is wenselijk 

 moet naast transmissieverliezen ook rekening houden met infiltratieverliezen 

 moet technologieneutraal zijn: problematiek ventilatiesysteem 

 moet naast warmte- ook de koudebehoefte meerekenen 

 moet intelligente geometrische keuzes belonen 

 moet dichter aansluiten bij de realiteit 

 moet eenduidig en eenvoudig zijn 

Volgend uit deze feedback werden 4 formuleringen voor een nieuwe schilindicator voorgesteld, 

namelijk: 

 Ht + Hinf 

 Schilpeil A 

 Schilpeil B 

 NEBrv+NEBrk 

Hieronder worden deze voorstellen afzonderlijk toegelicht via formules en relevante elementen uit 

Bijlage V27 van het energiebesluit. 

HT + Hinf (W/K) 

Dit is de som van de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie en warmteoverdrachtscoëfficiënt 

door infiltratie van alle energiesectoren van de EPB-eenheid. HT + Hinf wordt uitgedrukt in W/K. 

  

HT + Hinf = ∑ HT,heat,seci +  ∑ HV,inf,heat,seci 

i

  

i

 

 

                                                                 

27 Vlaams Energieagentschap, Bijlage V: Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik 

van woongebouwen (voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 

01/01/2014) 
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NEBrv + NEBrk (kWh/jaar) 

Dit is de jaarlijkse som van de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming en van de 

maandelijkse fundamentele netto energiebehoefte28 voor ruimtekoeling van alle energiesectoren van 

de EPB-eenheid, waarbij alle aannames uit de EPB-methode worden overgenomen. NEBrv + NEBrk 

wordt uitgedrukt in kWh/jaar. 

  

NEBrv + NEBrk = ∑ ∑ Qheat,net,seci,m + 

12

m=1i

∑ ∑ Qcool,net,princ,seci,m 

12

m=1i

 

 

Schilpeil A (kWh/jaar) 

Dit is de jaarlijkse som van de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming Qheat,net,seci,m  

en de maandelijkse fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling Qcool,net,princ,seci,m van alle 

energiesectoren van de EPB-eenheid. Om de impact van het ventilatietoestel uit te schakelen, worden 

hierbij de hygiënische ventilatieverliezen niet ingerekend. Aangezien hierdoor een onrealistisch hoge 

koelbehoefte zou ontstaan, houden we rekening met de mogelijkheid tot natuurlijke koeling door het 

openen van ramen, hetgeen in de huidige EPB-methodiek enkel in de oververhittingsberekeningen 

wordt toegepast. Voor de zonnewinsten wordt de eventueel toegepaste zonnewering niet ingerekend, 

gezien de geautomatiseerde varianten eerder als ‘systemen’ kunnen beschouwd worden, dan 

‘schilmaatregelen’. Schilpeil A wordt uitgedrukt in kWh/jaar. 

In formulevorm geeft dit het volgende: 

 

Schilpeil A = ∑ ∑ Qheat,net,seci,m + 

12

m=1i

∑ ∑ Qcool,net,princ,seci,m 

12

m=1i

 

 

 De netto energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt berekend door het maken van een 

warmtebalans 

Qheat,net,seci,m = QL,heat,seci,m – hutil,heat,seci,m × Qg,heat,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,heat,seci,m = QT,heat,seci,m + QV,heat,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode 

QT,heat,seci,m = HT,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HT,heat,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

                                                                 

28 De fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling vormt het resultaat van de warmtebalans 

voor koeling. Om de netto energiebehoefte voor ruimtekoeling te berekenen, wordt in de EPB-methode 

de fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling Qcool,net,princ,seci,m vermenigvuldigd met de 

conventionele waarschijnlijkheid op het plaatsen van actieve koeling pcool,seci, dewelke berekend wordt 

op basis van de oververhittingsindicator Ioverh,seci. 
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 de ventilatieverliezen omvatten enkel infiltratieverliezen (en geen hygiënische 

ventilatieverliezen) 

QV,heat,seci,m = HV,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HV,heat,seci = HV,in/exfilt,heat,seci 

 De warmtewinsten bestaan uit interne warmtewinsten en zonnewinsten 

Qg,heat,seci,m = Qi,seci,m + Qs,heat,seci,m 

 de interne winsten worden berekend zoals in de EPB-methode 

Qi,seci,m = (1,41 × VEPR + 78) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR £ 192 m3 

Qi,seci,m = (0,67 × VEPR + 220) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR > 192 m3 

 de zonnewinsten worden berekend zoals in de EPB-methode en bestaan dus uit 

de som van zonnewinsten door vensters, ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes 

Qs,heat,seci,m  =  ∑ Qs,heat,w,m,j + 

j

∑ Qs,heat,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,heat,seci,U,m,l

l

 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmtewinsten worden berekend door de 

gebruikelijke EPB-formules, maar met bovenstaande aanname rond ventilatieverliezen 

(geen hygiënische ventilatieverliezen) 

hutil,heat,seci,m = a / (a+1)     voor gheat,seci,m = 1

 hutil,heat,seci,m = (1 – (gheat,seci,m)a) / (1 – (gheat,seci,m)a+1)  voor alle overige gevallen 

met 

 gheat,seci,m = Qg,heat,seci,m / QL,heat,seci,m 

 a = 1 + theat,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 theat,seci = Cseci / (HT,heat,seci + HV,heat,seci) 

 

 De fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling wordt ook berekend door het maken 

van een warmtebalans 

Qcool,net,princ,seci,m = 0     indien λcool,seci,m ≥ 2,5 

Qcool,net,princ,seci,m = Qg,cool,seci,m – hutil,cool,seci,m × QL,cool,seci,m indien λcool,seci,m < 2,5 

met λcool,seci,m = QL,cool,seci,m  / Qg,cool,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,cool,seci,m = QT,cool,seci,m + QV,cool,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode 

QT,cool,seci,m = HT,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HT,cool,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

 de ventilatieverliezen omvatten de infiltratieverliezen en de warmteverliezen 

ingevolge het manueel openen van opengaande delen (en geen hygiënische 

ventilatieverliezen) 

QV,cool,seci,m = HV,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 
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met HV,cool,seci = Hv,in/exfilt,cool,seci + HV,free,nat,cool,seci 

 De warmtewinsten bestaan uit interne warmtewinsten en zonnewinsten 

Qg,cool,seci,m = Qi,seci,m + Qs,cool,seci,m 

 de interne winsten worden berekend zoals in de EPB-methode 

Qi,seci,m = (1,41 × VEPR + 78) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR ≤ 192 m3 

Qi,seci,m = (0,67 × VEPR + 220) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR > 192 m3 

 de zonnewinsten bestaan uit de som van zonnewinsten door vensters, 

ongeventileerde passieve zonne-energiesystemen en aangrenzende onverwarmde 

ruimtes 

Qs,cool,seci,m  =  ∑ Qs,cool,w,m,j + 

j

∑ Qs,cool,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,cool,seci,U,m,l

l

 

 voor de zonnewinsten door vensters wordt eventueel aanwezige 

zonnewering niet in rekening gebracht, waardoor in de formule 

Qs,cool,w,m,j = 0,95 × g,j × Ag,j × Is,m,j,shad 

de zonnetoetreding berekend wordt als 

g = 0,9 × (aC,m × FC + (1 – aC,m)) × gg,⊥ 

met gebruiksfactor zonnewering gelijk aan 0 

aC,m = 0  

 de zonnewinsten door ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes wordt 

berekend zoals in de EPB-methode 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmteverliezen worden berekend door de 

gebruikelijke EPB-formules, maar met bovenstaande aannames rond ventilatieverliezen 

(geen hygiënische ventilatieverliezen, wel natuurlijke koeling via openen van ramen) en 

zonnewinsten (geen reductie zonnewering) 

hutil,cool,seci,m = a / (a+1)     voor λcool,seci,m = 1 

hutil,cool,seci,m = (1 – (λcool,seci,m)a) / (1 – (λcool,seci,m)a+1)  voor alle overige gevallen 

met 

 λcool,seci,m = QL,cool,seci,m / Qg,cool,seci,m 

 a = 1 + tcool,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 tcool,seci = Cseci / (HT,cool,seci + HV,cool,seci) 

 

Schilpeil B (kWh/jaar) 

Dit is een variant op Schilpeil A, waarbij opnieuw de jaarlijkse som wordt gemaakt van de maandelijkse 

netto energiebehoefte voor ruimteverwarming Qheat,net,seci,m  en de maandelijkse fundamentele netto 

energiebehoefte voor ruimtekoeling Qcool,net,princ,seci,m van alle energiesectoren van de EPB-eenheid. 

In tegenstelling tot schilpeil A, worden hygiënische ventilatie en eventueel toegepaste zonnewering wel 

meegerekend in de energiebalans. Om verschillende types ventilatiesystemen op een ‘eerlijke’ manier 

te behandelen, wordt behalve de ventilatieverliezen ook de hulpenergie voor ventilatoren Waux,fans,vent,m 

meegerekend, vermenigvuldigd met de primaire energiefactor fp voor elektriciteit. Zo zullen de 
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beperktere ventilatieverliezen in geval systeem D wordt toegepast, deels gecompenseerd worden door 

de hogere hulpenergie. Schilpeil B wordt uitgedrukt in kWh/jaar. 

In formulevorm geeft dit het volgende: 

Schilpeil B = ∑ ∑ Qheat,net,seci,m + 

12

m=1i

∑ ∑ Qcool,net,princ,seci,m + ∑ Waux,fans,vent,m ∙ fp 

12

m=1

12

m=1i

 

 De netto energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt berekend door het maken van een 

warmtebalans 

Qheat,net,seci,m = QL,heat,seci,m – hutil,heat,seci,m × Qg,heat,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,heat,seci,m = QT,heat,seci,m + QV,heat,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode 

QT,heat,seci,m = HT,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HT,heat,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

 de ventilatieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode en om omvatten 

zowel infiltratieverliezen als hygiënische ventilatieverliezen 

QV,heat,seci,m = HV,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HV,heat,seci = HV,in/exfilt,heat,seci + HV,hyg,heat,seci 

 De warmtewinsten bestaan uit interne warmtewinsten en zonnewinsten 

Qg,heat,seci,m = Qi,seci,m + Qs,heat,seci,m 

 de interne winsten worden berekend zoals in de EPB-methode 

Qi,seci,m = (1,41 × VEPR + 78) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR £ 192 m3 

Qi,seci,m = (0,67 × VEPR + 220) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR > 192 m3 

 de zonnewinsten worden berekend zoals in de EPB-methode en bestaan dus uit 

de som van zonnewinsten door vensters, ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes 

Qs,heat,seci,m  =  ∑ Qs,heat,w,m,j + 

j

∑ Qs,heat,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,heat,seci,U,m,l

l

 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmtewinsten worden berekend door de 

gebruikelijke EPB-formules 

hutil,heat,seci,m = a / (a+1)     voor gheat,seci,m = 1 

hutil,heat,seci,m = (1 – (gheat,seci,m)a) / (1 – (gheat,seci,m)a+1)  voor alle overige gevallen 

met 

 gheat,seci,m = Qg,heat,seci,m / QL,heat,seci,m 

 a = 1 + theat,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 theat,seci = Cseci / (HT,heat,seci + HV,heat,seci) 

 

 De fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling wordt ook berekend door het maken 

van een warmtebalans 

Qcool,net,princ,seci,m = 0      indien λcool,seci,m ≥ 2.5 
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Qcool,net,princ,seci,m = Qg,cool,seci,m – hutil,cool,seci,m × QL,cool,seci,m  indien λcool,seci,m < 2.5 

met λcool,seci,m = QL,cool,seci,m  / Qg,cool,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,cool,seci,m = QT,cool,seci,m + QV,cool,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode 

QT,cool,seci,m = HT,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HT,cool,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

 de ventilatieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode en om omvatten 

zowel infiltratieverliezen als hygiënische ventilatieverliezen 

QV,cool,seci,m = HV,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HV,cool,seci = HV,in/exfilt,cool,seci + HV,hyg,cool,seci 

 De warmtewinsten bestaan uit interne warmtewinsten en zonnewinsten 

Qg,cool,seci,m = Qi,seci,m + Qs,cool,seci,m 

 de interne winsten worden berekend zoals in de EPB-methode 

Qi,seci,m = (1,41 × VEPR + 78) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR £ 192 m3 

Qi,seci,m = (0,67 × VEPR + 220) × Vseci / VEPR × tm indien VEPR > 192 m3 

 de zonnewinsten worden berekend zoals in de EPB-methode en bestaan dus uit 

de som van zonnewinsten door vensters, ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes 

Qs,cool,seci,m  =  ∑ Qs,cool,w,m,j + 

j

∑ Qs,cool,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,cool,seci,U,m,l

l

 

 voor de zonnewinsten door vensters wordt eventueel aanwezige 

zonnewering, zoals in de EPB-methode, wel in rekening gebracht, 

waardoor in de formule 

Qs,cool,w,m,j = 0,95 × g,j × Ag,j × Is,m,j,shad 

de zonnetoetreding berekend wordt als 

g = 0,9 × (aC,m × FC + (1 – aC,m)) × gg,⊥ 

met gebruiksfactor handbediende zonnewering 

aC,m = 0,2  

en gebruiksfactor automatische zonnewering 

aC,m = MAX(0,0 ; Tabellen C2 – 0,1)  

 de zonnewinsten door ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes wordt 

berekend zoals in de EPB-methode 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmteverliezen worden berekend door de 

gebruikelijke EPB-formules 

hutil,cool,seci,m = a / (a+1)     voor λcool,seci,m = 1 

hutil,cool,seci,m = (1 – (λcool,seci,m)a) / (1 – (λcool,seci,m)a+1)  voor alle overige gevallen 

met 

 λcool,seci,m = QL,cool,seci,m / Qg,cool,seci,m 
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 a = 1 + tcool,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 tcool,seci = Cseci / (HT,cool,seci + HV,cool,seci) 

 

 De primaire hulpenergie voor ventilatoren wordt berekend als 

Waux,fans,vent,m = tm ∙  ∑fans,vent,j

j

 

6.2.3 Overzicht verschillende voorstellen schilindicator  

In volgende tabel wordt samengevat welke energiestromen worden ingerekend in de verschillende 

voorgestelde schilindicatoren, en welke factoren deze energiestromen beïnvloeden. 

Tabel 17: Vergelijking vier voorgestelde schilindicatoren 

 HT + Hinf NEBrv + NEBrk Schilpeil A Schilpeil B 

transmissieverliezen 

   isolatie 

✓ ✓ ✓ ✓ 

infiltratieverliezen 

   luchtdichtheid 

✓ ✓ ✓ ✓ 

hyg. ventilatieverliezen 

   vraagsturing  

   warmterecuperatie 

   uitvoeringskwaliteit 

✗ ✓ ✗ ✓ 

vrije natuurlijke ventilatie 

   opengaande ramen 

   geen inbraakrisico 

✗ ✗ ✓ ✗ 

interne warmtewinsten ✗ ✓ ✓ ✓ 

Zonnewinsten 

   oriëntatie 

   g-waarde 

   warmtecapaciteit 

✗ ✓ ✓ ✓ 

   zonnewering ✗ ✓ ✗ ✓ 

hulpenergie ventilatie 

   systeem A/B/C/D 

   ventilatorvermogen 

✗ ✗ ✗ ✓ 

 

Opmerking: Tijdens SO2 werd ook besproken in welke mate ‘compactheid’ bovenstaande indicatoren 

beïnvloedt. Een goede schilindicator moet immers het bouwen van compacte woningen aanmoedigen. 

In principe is dit een problematiek die lost staat van de schilindicator, en besproken zal worden in 

paragraaf 6.3, waar verschillende opties tot normalisatie besproken worden. Indien bv. genormaliseerd 

wordt naar m2 verliesoppervlakte, zal HT + Hinf uitgedrukt worden in W/(m2×K×jaar) en zullen de overige 
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voorstellen uitgedrukt worden in kWh/(m2×jaar), hetgeen in geen enkel geval een stimulans zal bieden 

om compacter te bouwen. 

6.2.4 Analyse verschillende voorstellen schilindicator  

De verwachtingen van de stakeholders voor een nieuwe schilindicator werden geformuleerd in 

paragraaf 6.2.2. Samengevat dient de schilindicator zoveel mogelijk aspecten van een goed ontworpen 

gebouwschil mee te nemen zonder te worden beïnvloed door de keuze van technieken. De 

maatregelenpakketten 3 t.e.m. 6 zijn zo gekozen dat ze toelaten om dit op een eenvoudige manier te 

onderzoeken voor de verschillende voorstellen: MP3 en MP4 (respectievelijk MP5 en MP6) bestaan 

immers uit dezelfde maatregelen op het vlak van de schil, gekoppeld aan andere keuzes op niveau van 

de technieken (zie voor meer details paragraaf 5.3). 

De verschillende schilindicator voorstellen werden berekend voor de zes gekozen typologieën en de 

verschillende maatregelenpakketten. De resultaten tonen voor de verschillende typologieën telkens 

dezelfde trends. In de grafieken die volgen worden de resultaten gepresenteerd voor de halfopen 

bebouwingen met 3 slaapkamers. 

HT + Hinf 

De schilindicator HT + Hinf is uitsluitend afhankelijk van twee eigenschappen van de gebouwschil: 

transmissie en infiltratie. Maatregelenpakketten die dezelfde schileigenschappen bevatten, leiden tot 

hetzelfde resultaat van de indicator HT + Hinf. Maatregelenpakketten die andere schileigenschappen 

bevatten leiden tot een ander resultaat van de indicator HT + Hinf. Op Figuur 37 is duidelijk te zien dat 

voor MP3 en MP4, respectievelijk MP5 en MP6, het resultaat hetzelfde is, met een duidelijk verschil in 

performantie tussen beide koppels gezien hun verschillende ambitieniveau. 

De schilindicator HT + Hinf houdt echter geen rekening met andere eigenschappen naast transmissie en 

infiltratie. Zo wordt o.a. de oriëntatie van vensters en de koelvraag niet in rekening gebracht. 
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Figuur 37: Resultaat HT+ Hinf voor MP3 tot MP6 

NEBrv + NEBrk 

De NEBrv, zoals deze vandaag reeds bestaat in de EPB-regelgeving, houdt wel rekening met de 

oriëntatie van ramen. De NEBrv wordt aangevuld met de fundamentele netto energiebehoefte voor 

ruimtekoeling (NEBrk) om gebouwen niet eenzijdig te beoordelen en het bouwen van 

oververhittingsgevoelige woningen niet aan te moedigen. 

Deze parameter beantwoordt echter niet aan de beoogde vergelijkbaarheid (zie Figuur 38) omwille van 

het inrekenen van technische maatregelen zoals vraagsturing en warmterecuperatie voor ventilatie. We 

zien zelfs dat MP3 en MP4, respectievelijk MP5 en MP6, buiten elkaars interkwartiele range29 terecht 

komen en er zo goed als geen verschil is tussen de resultaten van MP4 en MP5. De NEBrv + NEBrk 

maakt met andere woorden geen duidelijk onderscheid op basis van het ambitieniveau van de schil 

mogelijk. 

                                                                 

29 Op een boxplot worden de minimum-waarden weergegeven, de waarden van de 1ste kwartiel, de 2de 

kwartiel (=mediaan) en de 3de kwartiel, en de maximumwaarden. De interkwartiele range betekent het 

gebied tussen de 1ste en de 3de kwartiel, en wordt op de grafiek als de licht- en donkergrijze zones 

aangeduid. 
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Figuur 38: Resultaat NEBrv + NEBrk voor MP3 tot MP6  

Schilpeil A 

Net zoals bij NEBrv + NEBrk, worden intelligente ontwerpkeuzes bij de berekening van Schilpeil A 

beloond. Zo zal een oordeelkundige oriëntatie van vensters zorgen voor een goede balans tussen 

zonnewinsten en oververhittingsrisico. In tegenstelling tot NEBrv + NEBrk, worden in Schilpeil A de 

hygiënische ventilatieverliezen niet ingerekend, wat ervoor zorgt dat het toegepast ventilatiesysteem 

geen invloed heeft op het resultaat van de schilindicator. Ook wordt de eventueel toegepaste 

zonnewering niet ingerekend in Schilpeil A, terwijl dit wel gebeurt voor NEBrv + NEBrk. Schilpeil A lijkt 

te beantwoorden aan de eisen gesteld door de meerderheid van de stakeholders, en is een ‘zuivere‘ 

schilindicator. Figuur 39 illustreert immers dat maatregelenpakketten met dezelfde schileigenschappen, 

dezelfde indicatorwaarde bekomen. 
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Figuur 39: Resultaat Schilpeil A voor MP3 tot MP6 

Schilpeil B 

In vergelijking met NEBrv + NEBrk zorgt het inrekenen van de hulpenergie voor ventilatoren voor een 

verzachting van het verschil ten gevolge van technische maatregelen. Toch slaagt deze correctie er 

niet in het verschil volledig te neutraliseren, waardoor Schilpeil B geen ‘zuivere’ schilindicator kan 

genoemd worden. In Figuur 40 is te zien dat de interkwartiele ranges van MP4 en MP5 elkaar 

grotendeels overlappen, terwijl de in MP5 toegepaste schil een duidelijk hoger ambitieniveau heeft. 

Bovendien is er een zeer beperkte overlap tussen de interkwartiele ranges van MP3 en MP4 

(respectievelijk MP5 en MP6), terwijl een identieke schil werd toegepast. 
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Figuur 40: Resultaat Schilpeil B voor MP3 tot MP6 

6.2.5 Bedenkingen stakeholders verschillende voorstellen schilindicator SO2  

Bovenstaande voorstellen en analyses werden gepresenteerd op SO2. Tijdens het overleg werd 

gediscussieerd over het al dan niet inrekening brengen van zonnewering in geval van Schilpeil A. Na 

SO2 konden de deelnemers aan het overleg via een online enquête hun voorkeur en aanvullende 

opmerkingen geven. Er werd beslist om in deze enquête een variant op Schilpeil A op te nemen, 

waarbij manuele zonnewering wel ingerekend wordt. Deze indicator werd ‘Schilpeil C’ genoemd. Indien 

automatische zonnewering wordt toegepast, wordt deze in rekening gebracht met de gebruiksfactoren 

voor manuele zonnewering. Dit gebeurde omdat automatische sturingen zouden kunnen beschouwd 

worden als een vorm van technische installaties en niet als een schileigenschap die het resultaat van 

de schilindicator mag beïnvloeden. 

De resultaten van de enquête en alle opmerkingen zijn terug te vinden in BIJLAGE C en BIJLAGE D. 

Hieronder worden de meest relevante opmerkingen weergegeven. Hoewel ieder voorstel voor- en 

tegenstanders kent, is de algemene voorkeursvolgorde: Schilpeil A (30%) en Schilpeil C (30%), 

Schilpeil B (15%) en HT + Hinf (15%), NEBrv + NEBrk (10%). 

HT + Hinf 

Pro: 

 Puur over schilkwaliteit, zonder alle andere aspecten mee te rekenen (deze aspecten 

worden in het E-peil meegenomen) 

 Eenvoudig 

Contra: 

 Onvolledig beeld, aspecten zoals oriëntatie, zontoetreding, thermische capaciteit en 

zomercomfort worden niet meegerekend 
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 Zal zorgen voor een impliciete eis op vlak van luchtdichtheid, hetgeen problemen kan 

opleveren rond betaalbaarheid (bijkomende kosten luchtdichtheidsmaatregelen en 

blowerdoortest), juridische betwistingen tussen verschillende aannemers indien het 

ambitieniveau niet gehaald wordt 

NEBrv + NEBrk 

Pro: 

 Leunt meest aan bij reëel verbruik (behalve hulpenergie) 

 Houdt rekening met oordeelkundige oriëntatie van vensters, zontoetreding en 

zomercomfort  

Contra:  

 Niet technologieneutraal, want ventilatieverliezen worden ingerekend waardoor bepaalde 

ventilatiesystemen bevoordeeld worden t.o.v. andere ventilatiesystemen. 

Schilpeil A 

Pro: 

 Techologieneutraal 

 Houdt rekening met oordeelkundige oriëntatie van vensters, zontoetreding, thermische 

capaciteit en zomercomfort 

Contra:  

 ‘Onrealistisch’ want ventilatieverliezen niet meegerekend 

 Zonnewering niet opgenomen 

Schilpeil B 

Pro: 

 Ventilatieverliezen meerekenen, want aandeel wordt relatief groter in goed geïsoleerde 

woningen, maar ook inrekenen van hulpenergie (baten en kosten worden ingerekend) 

 Houdt rekening met oordeelkundige oriëntatie van vensters, zontoetreding, thermische 

capaciteit en zomercomfort 

Contra:  

 Niet technologieneutraal 

Schilpeil C 

Pro: 

 Techologieneutraal 

 Houdt rekening met oordeelkundige oriëntatie van vensters, zontoetreding, thermische 

capaciteit en zomercomfort 

 Ook zonnewering is deel van de schil, daarnaast worden zonwerend glas en vaste 

zonnewering d.m.v. overstekhoeken wel ingerekend 

Contra:  

 ‘onrealistisch’ want ventilatieverliezen niet meegerekend 

Net zoals de meerderheid van de stakeholders, is het projectteam na SO2 het meest overtuigd van de 

keuze voor Schilpeil A of C. Gezien beide voorstellen evenwaardig scoorden in de enquête, maar er 
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geen argumenten werden gevonden waarom zonnewering niet mag ingerekend worden, lijkt Schilpeil 

C de voorkeur te genieten. Deze indicator beantwoordt aan alle eisen die gesteld werden tijdens SO1: 

Een nieuwe schilindicator: 

 moet naast transmissieverliezen ook rekening houden met infiltratieverliezen 

 OK 

 moet technologieneutraal zijn: problematiek ventilatiesysteem 

 OK 

 moet naast warmte- ook de koudebehoefte meerekenen 

 OK 

 moet intelligente geometrische keuzes belonen 

 OK voor intelligente oriëntatie van vensters, belonen van efficiënte vormgeving zal afhangen 

van de doorgevoerde normalisatie (zie paragraaf 6.3)  

  moet eenduidig en eenvoudig zijn 

 Voor discussie vatbaar of dit al dan niet ‘eenvoudig’ is. Aan bouwheren en personen die 

minder vertrouwd of niet bekend zijn met EPB kan vrij eenvoudig uitgelegd worden welke 

factoren Schilpeil C zullen beïnvloeden. ‘Netto energiebehoefte ruimteverwarming en -koeling, 

zonder ventilatie’ klinkt begrijpbaar voor mensen die enigszins thuis zijn in de EPB-regelgeving, 

maar wellicht zijn de details van de gemaakte aannames minder evident. Het is uiteraard ook niet 

mogelijk om de gestelde eisen te vertalen naar zeer eenvoudige indicatoren (zie bv. problematiek 

HT + Hinf). 

6.2.6 Bedenkingen stakeholders schilindicator SO3 

Na SO2 focuste het verdere onderzoek naar een nieuwe schilindicator zich op Schilpeil C, waarvoor de 

normalisatie en een mogelijk verstrengingspad werd uitgewerkt. Dit werd gepresenteerd aan de 

stakeholders op SO3, waar opnieuw gepolst werd naar verdere bedenkingen bij Schilpeil C30. Twee 

belangrijke zaken kwamen naar voor waarin de meerderheid van de stakeholders zich kon vinden: 

 Automatische zonnewering doorrekenen als manuele zonnewering zorgt voor niet-

technologieneutrale schilindicator. Zo kan men eerder geneigd zijn om te kiezen voor 

zonwerend glas i.p.v. automatische zonnewering, omdat deze laatste een deel van zijn 

performantie verliest in de berekening van Schilpeil C. 

 De ‘warmtebalans’ die aan de basis ligt van Schilpeil C, klopt niet omdat de hygiënische 

ventilatieverliezen niet worden ingerekend. Het lijkt dus logisch om dan ook de interne 

warmtewinsten niet in te rekenen, gezien dit ook geen aspect vormt van een goed 

ontworpen gebouwschil.  

6.2.7 Definitieve keuze schilindicator 

Na SO3 wordt opnieuw een variant ontwikkeld op Schilpeil A en C, namelijk Schilpeil D. De twee 

bedenkingen die aan bod kwamen tijdens SO3 worden opgenomen in deze variant: automatische 

zonnewering wordt ingerekend en de interne warmtewinsten worden uit de warmtebalans gehaald. Het 

                                                                 

30 Op SO3 werden de resultaten van Schilpeil C gepresenteerd onder de naam ‘Schilpeil A’. 
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verwijderen van de interne warmtewinsten zorgt er echter voor dat de koelbehoefte onrealistisch laag 

wordt, waardoor de koelbehoefte voor de overgrote meerderheid van de woningen 0 kWh bedraagt. 

Gezien het de ambitie van de nieuwe schilindicator is, om ook de koelbehoefte te evalueren, wordt 

daarom ook de natuurlijke ventilatie door het openen van ramen uit de warmtebalans gehaald. Deze 

ventilatieverliezen werden aanvankelijk toegevoegd aan de warmtebalans, om juist geen onrealistisch 

hoge koelbehoefte te bekomen (zie 6.2.2, Schilpeil A). In Tabel 18 wordt samengevat welke 

energiestromen worden ingerekend in het oorspronkelijke Schilpeil A, de variant Schilpeil C en de 

definitieve keuze Schilpeil D. 

Tabel 18: Vergelijking Schilpeil A, Schilpeil C en Schilpeil D 

 Schilpeil A Schilpeil C Schilpeil D 

transmissieverliezen 

   isolatie 

✓ ✓ ✓ 

infiltratieverliezen 

   luchtdichtheid 

✓ ✓ ✓ 

hyg. ventilatieverliezen 

   vraagsturing  

   warmterecuperatie 

   uitvoeringskwaliteit 

✗ ✗ ✗ 

vrije natuurlijke ventilatie 

   opengaande ramen 

   geen inbraakrisico 

✓ ✓ ✗ 

interne warmtewinsten ✓ ✓ ✗ 

Zonnewinsten 

   oriëntatie 

   g-waarde 

   warmtecapaciteit 

✓ ✓ ✓ 

   zonnewering ✗ ✗/✓ ✓ 

hulpenergie ventilatie 

   systeem A/B/C/D 

   ventilatorvermogen 

✗ ✗ ✗ 

 

Schilpeil D (kWh/jaar) 

Schilpeil D, de definitief gekozen schilindicator, is de jaarlijkse som van de maandelijkse netto 

energiebehoefte voor ruimteverwarming Qheat,net,seci,m  en de maandelijkse fundamentele netto 

energiebehoefte voor ruimtekoeling Qcool,net,princ,seci,m van alle energiesectoren van de EPB-eenheid. Om 

de impact van het ventilatietoestel uit te schakelen, worden hierbij de hygiënische ventilatieverliezen 

niet ingerekend. Ook de interne warmtewinst wordt niet ingerekend, dit is immers geen eigenschap van 

de schil die dient beoordeeld te worden. Schilpeil D wordt uitgedrukt in kWh/jaar . 

Onderstaande formules tonen hoe Schilpeil D, berekend wordt. 
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Schilpeil D = ∑ ∑ Qheat,net,seci,m+ 

12

m=1i

∑ ∑ Qcool,net,princ,seci,m 

12

m=1i

 

 De netto energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt berekend door het maken van een 

warmtebalans 

Qheat,net,seci,m = QL,heat,seci,m – hutil,heat,seci,m × Qg,heat,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,heat,seci,m = QT,heat,seci,m + QV,heat,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode 

QT,heat,seci,m = HT,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HT,heat,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

 de ventilatieverliezen omvatten enkel de infiltratieverliezen (en geen hygiënische 

ventilatieverliezen) 

QV,heat,seci,m = HV,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HV,heat,seci = HV,in/exfilt,heat,seci 

 De warmtewinsten bestaan enkel uit zonnewinsten (en geen interne warmtewinsten) 

Qg,heat,seci,m = Qs,heat,seci,m 

 de zonnewinsten worden berekend zoals in de EPB-methode en bestaan dus uit 

de som van zonnewinsten door vensters, ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes 

Qs,heat,seci,m  =  ∑ Qs,heat,w,m,j + 

j

∑ Qs,heat,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,heat,seci,U,m,l

l

 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmtewinsten worden berekend door de 

gebruikelijke EPB-formules, maar met bovenstaande aannames rond hygiënische 

ventilatieverliezen en interne warmtewinsten 

hutil,heat,seci,m = a / (a+1)     voor gheat,seci,m = 1 

hutil,heat,seci,m = (1 – (gheat,seci,m)a) / (1 – (gheat,seci,m)a+1)   voor alle overige gevallen 

met 

 gheat,seci,m = Qg,heat,seci,m / QL,heat,seci,m 

 a = 1 + theat,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 theat,seci = Cseci / (HT,heat,seci + HV,heat,seci) 

 

 De fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling wordt ook berekend door het maken 

van een warmtebalans, deze is volledig analoog aan de warmtebalans ter bepaling van de netto 

energiebehoefte voor ruimteverwarming 

Qcool,net,princ,seci,m = 0      indien λcool,seci,m ≥ 2.5 

Qcool,net,princ,seci,m = Qg,cool,seci,m – hutil,cool,seci,m × QL,cool,seci,m  indien λcool,seci,m < 2.5 

met λcool,seci,m = QL,cool,seci,m  / Qg,cool,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 
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QL,cool,seci,m = QT,cool,seci,m + QV,cool,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode 

QT,cool,seci,m = HT,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HT,cool,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

 de ventilatieverliezen omvatten enkel de infiltratieverliezen (en geen hygiënische 

ventilatieverliezen) 

QV,cool,seci,m = HV,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HV,cool,seci = HV,in/exfilt,cool,seci 

 De warmtewinsten bestaan enkel uit zonnewinsten (en geen interne warmtewinsten) 

Qg,cool,seci,m = Qs,cool,seci,m 

 de zonnewinsten bestaan uit de som van zonnewinsten door vensters, 

ongeventileerde passieve zonne-energiesystemen en aangrenzende onverwarmde 

ruimtes 

Qs,cool,seci,m  =  ∑ Qs,cool,w,m,j + 

j

∑ Qs,cool,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,cool,seci,U,m,l

l

 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmteverliezen worden berekend d.m.v. de 

gebruikelijke EPB-formules, maar met bovenstaande aannames rond hygiënische 

ventilatieverliezen en interne warmtewinsten 

hutil,heat,seci,m = a / (a+1)     voor λcool,seci,m = 1 

hutil,heat,seci,m = (1 – (λcool,seci,m)a) / (1 – (λcool,seci,m)a+1)   voor alle overige gevallen 

met 

 λcool,seci,m = QL,cool,seci,m / Qg,cool,seci,m 

 am = 1 + tcool,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 tcool,seci = Cseci / (HT,cool,seci + HV,cool,seci) 

6.3 NORMALISATIE SCHILINDICATOR 

Schilpeil D beantwoordt aan de criteria voor een nieuwe schilindicator die door de stakeholders gesteld 

werden tijdens de overlegmomenten. Deze indicator dient echter nog genormaliseerd te worden naar 

een bepaalde (geometrische) eigenschap van de woning om de schilkwaliteit van verschillende 

woningen op een ‘eerlijke’ manier met elkaar te kunnen vergelijken. Indien dit niet gebeurt, zullen 

grotere woningen logischerwijs een hogere indicatorwaarde bekomen dan kleine woningen, ondanks 

eenzelfde toegepaste schil. 

Anderzijds mag een normalisatie van Schilpeil D, niet de ambitie ondergraven om efficiënter 

vormgegeven woningen en typologieën te stimuleren, en mogen kleinere woningen zeker niet 

benadeeld worden. Daarom is het belangrijk dat schilmaatregelen van eenzelfde ambitieniveau, tot een 

min of meer gelijk resultaat leiden, onafhankelijk van de grootte van de woning. 
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6.3.1 Problematiek normalisatie NEBrv 

De bezorgdheid over de invloed van de grootte van de woning was een van de redenen voor het 

uitschrijven van dit project. Daarom wordt in de eerste plaats onderzocht in hoeverre de huidige 

indicator NEBrv hier gevoelig aan is. Uit Figuur 41 en Figuur 42 blijkt dat, ondanks het toepassen van 

dezelfde maatregelenpakketten, er een duidelijk lagere NEBrv wordt bekomen voor grotere 

eengezinswoningen (niet voor appartementen, zie verder). Zo behaalt, volgens Figuur 41, een 

vrijstaande woning van 150 m² met een maatregelenpakket dat overeenstemt met de huidige 

minimumeisen (MP1) gemiddeld een 50% hogere NEBrv/m² (netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming per vierkante meter bruto vloeroppervlakte) dan een vrijstaande woning van 500 m² 

met het zelfde maatregelenpakket. De bezorgdheid lijkt dus terecht, temeer deze tendens gelijk blijft 

voor zowel minder als meer ambitieuze maatregelenpakketten (respectievelijk MP4 en MP6), en voor 

alle eengezinswoningen zichtbaar is (zie BIJLAGE O). 

 

Figuur 41: Invloed van bruto vloeroppervlakte op de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 
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Figuur 42: Invloed van bruto vloeroppervlakte op de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Deze tendens is het gevolg van het uitdrukken van de resultaten per m² vloeroppervlakte. Een grotere 

woning zal immers relatief minder verliesoppervlakte kennen dan een kleine woning, waardoor ook 

relatief minder warmteverliezen bestaan en de NEBrv relatief lager ligt. Alhoewel een kleinere woning, 

fysisch gezien, minder efficiënt is als een grote woning, kan het niet de bedoeling zijn om het bouwen 

van kleine woningen te ontmoedigen. 

Deze problematiek komt aan bod op pagina 110, waar een analoge vergelijking gemaakt wordt voor de 

verhouding tussen het volume V en de verliesoppervlakte At, welke we kennen als de compactheid. 

Voor de appartementen zien we een omgekeerd verband. Figuur 43 toont dat de NEBrv stijgt naarmate 

de appartementen groter worden. Dit komt omdat de kleinere appartementen meestal ingesloten 

appartementen blijken te zijn, terwijl de grotere appartementen vaker op hoeken en bovenverdiepingen 

van appartementsgebouwen gelegen zijn, waardoor deze een lagere compactheid en hogere NEBrv 

bekomen. 
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Figuur 43: Invloed van bruto vloeroppervlakte op de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming voor appartementen met 2 slaapkamers 

6.3.2 Verschillende voorstellen normalisatie schilpeil D 

Bruto vloeroppervlakte 

Gezien Schilpeil D een variant is op de NEBrv, mag het niet verwonderen dat eenzelfde trend zichtbaar 

is als degene besproken in bovenstaande inleiding, indien Schilpeil D genormaliseerd wordt naar bruto 

vloeroppervlakte. Deze normalisatie zorgt voor een onrechtvaardig hoge indicatorwaarde voor de 

eengezinswoningen, zoals te zien is in Figuur 44 en Figuur 45. 
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Figuur 44: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar bruto 

vloeroppervlakte voor een vrijstaande woning met 3 slaapkamers 

 

Figuur 45: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar bruto 

vloeroppervlakte voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Uit Figuur 46 blijkt opnieuw een omgekeerd verband te bestaan voor de appartementen: de grotere 

appartementen behalen een hoger Schilpeil D, wegens de dikwijls lagere compactheden. 
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Figuur 46: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar bruto 

vloeroppervlakte voor appartementen met 2 slaapkamers 

Verliesoppervlakte 

Misschien ligt het voor de hand dat de schileis wordt uitgedrukt in functie van de meest relevante maat 

voor de schil, namelijk de verliesoppervlakte At. Zoals te zien is in Figuur 47 en Figuur 48 wordt de 

discriminatie van kleinere woningen daarmee al behoorlijk getemperd.  
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Figuur 47: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar 

verliesoppervlakte voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 48: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar 

verliesoppervlakte voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Deze optie komt echter niet tegemoet aan de bezorgdheid dat de nieuwe schilindicator efficiënt 

vormgegeven bouwvormen dient te stimuleren. Kiezen voor een minder efficiënte bouwvorm met een 
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groter verliesoppervlakte, wordt niet afgestraft gezien het resultaat uitgedrukt (genormaliseerd) wordt 

per m² verliesoppervlakte. 

In tegendeel: efficiënte bouwvormen zoals appartementen worden zelfs sterk benadeeld. Indien deze 

zeer sterk beglaasd zijn zullen er relatief grote transmissieverliezen plaatsvinden door de 

verliesoppervlakte. Gezien kleine appartementen meestal een groter glaspercentage kennen, wordt 

deze groep woningen extra afgestraft bij normalisatie naar verliesoppervlakte, zoals te zien is in Figuur 

49. 

 

Figuur 49: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar 

verliesoppervlakte voor appartementen met 2 slaapkamers 

Intermezzo: compactheid vs. vormefficiëntie 

Zoals reeds aangehaald is de formule van ‘compactheid’ sterk afhankelijk van de grootte van de 

woning. Zo heeft een kubus met een ribbe van 1 m een compactheid van 0,16 m, terwijl een kubus met 

een ribbe van 10 meter een compactheid van 1,6 m heeft. Fysisch gezien is dit natuurlijk correct, een 

grotere woning zal relatief gezien minder verliesoppervlakte kennen per volume-eenheid. Maar de 

grootte van een woning is meestal een gevolg van de gezinssamenstelling, en kan dus bezwaarlijk 

beloond/afgestraft worden. Gezien de kleine en de grotere kubus een identieke vorm hebben, moeten 

beiden beschouwd worden als even ambitieus op het vlak van bouwvorm. 

Als alternatief voor de ‘compactheid’ (c) stellen we voor de ‘vormefficiëntie’ (v) van een woning te 

gebruiken. Hierbij vergelijken we de verliesoppervlakte niet met het volume van de woning, maar met 

de verliesoppervlakte van een referentievorm met hetzelfde volume. Als referentievorm wordt de meest 

compacte basisvorm gekozen, namelijk de bol. Figuur 50 toont hoe twee kubussen vergeleken worden 

met de oppervlakte van een bol met hetzelfde volume.  
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Figuur 50: Compactheid vs. vormefficiëntie 

Tabel 19: Vergelijking compactheid en vormefficiëntie voor een kleine en een grote kubus 

 Kleine kubus Grote kubus 

Ribbe 1 m 10 m 

Volume (V) 1 m3 1000 m3 

Verliesoppervlakte (At) 6 m2 600 m2 

Equivalente boloppervlakte (Abol) 4,84 m2 484 m2 

Compactheid (c = V/At) 0,16 m 1,6 m 

Vormefficiëntie (v = Abol/At) 0,81 0,81 

 

Uit Tabel 19 blijkt duidelijk dat de compactheid sterk stijgt indien het volume van de kubus groter wordt. 

Gezien de compactheid een rol speelt in de onderstaande definitie van het K-peil, betekent dit dat grote 

woningen gemakkelijker kunnen voldoen aan eenzelfde K-peileis. 

 

C ≤ 1 : K = Um .100 

1 < C ≤ 4 : K = 
Um . 300

C+2
 

4 < C : K = Um . 50 

 

De vormefficiëntie blijft daarentegen constant ondanks het gewijzigd volume, en kan daarom beter 

gebruikt worden om puur de geometrische ontwerpkeuzes te beoordelen. 

In Figuur 51 wordt de compactheid uitgezet in functie van de bruto vloeroppervlakte voor een 

vrijstaande woningen met 3 slaapkamers en de appartementen met 2 slaapkamers. Toegepast op de 
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doorgerekende woningen zien we inderdaad de compactheid verbeteren (verhogen) met toenemende 

vloeroppervlakte voor de vrijstaande woningen. Voor de appartementen zien we daarentegen een 

slechtere (dalende) compactheid naargelang deze een grotere vloeroppervlakte kennen.  

 

Figuur 51: Verband compactheid en bruto vloeroppervlakte 

Bekijken we de vormefficiëntie van de doorgerekende woningen, dan zien we in Figuur 52 ook voor de 

vrijstaande woningen een lichte daling naarmate de vloeroppervlakte toeneemt. Dit zou een gevolg 

kunnen zijn van de huidige regelgeving: gezien NEBrv en K-peil minder streng zijn voor grotere 

woningen, kunnen deze minder vormefficiënt ontworpen worden, en toch voldoen aan de gestelde 

eisen. 

Voor de appartementen daalt de vormefficiëntie sneller dan de compactheid voor grotere 

appartementen. Dit komt omdat de grotere appartementen ‘bevoordeeld’ worden door de wijze waarop 

de ‘compactheid’ gedefinieerd wordt. 
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Figuur 52: Verband vormefficiëntie en bruto vloeroppervlakte 

Equivalente bol oppervlakte 

Bovenstaand intermezzo biedt een interessante piste voor een meer genuanceerde normalisatie van 

Schilpeil D: niet op basis van de werkelijke verliesoppervlakte maar op basis van de verliesoppervlakte 

van een referentievorm van dezelfde grootte (volume). Als referentievorm wordt de meest compacte 

basisvorm gekozen: de bol. De equivalente boloppervlakte wordt afgeleid uit het volume met de 

volgende formule: 

Abol = 4 ∙ 𝜋 (
3 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊

4 ∙ 𝜋
)

2/3

 

Figuur 53, Figuur 54 en Figuur 55 tonen aan dat deze normalisatie het gewenste resultaat oplevert: de 

kleinere woningen worden niet benadeeld. De stijging die te zien is op onderstaande figuren is het 

gevolg van de daling in vormefficiëntie voor grotere woningen en appartementen, zoals eerder 

besproken. 
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Figuur 53: Invloed van het bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar 

equivalente boloppervlakte voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 54: Invloed van het bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar 

equivalente boloppervlakte voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 
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Figuur 55: Invloed van bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar equivalente 

boloppervlakte voor appartementen met 2 slaapkamers 

Toch dient nog een verdere opmerking bij deze normalisatie te worden geformuleerd: net als nu het 

geval is bij de normalisatie per m² vloeroppervlakte, wordt geen onderscheid gemaakt per typologie in 

deze benadering. Vrijstaande woningen zijn immers per definitie minder compact dan rijwoningen. 

Gezien in de EPB-rekenmethode wordt verondersteld dat schildelen naar aangrenzende 

geconditioneerde ruimtes zich in adiabatische condities bevinden heeft dit tot gevolg dat er vrij 

uitgesproken verschillen ontstaan tussen de eisen gesteld aan de verschillende typologieën, zoals te 

zien is in Figuur 56. 
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Figuur 56: Resultaat Schilpeil D genormaliseerd naar equivalente boloppervlakte bij toepassing 

van MP1 op de verschillende typologieën 

Zo bekomen we voor een vrijstaande woning met MP1 gemiddeld 40 kWh/m²bol, terwijl dit voor een 

rijwoning slechts 25 kWh/m²bol en voor de appartementen gemiddeld 20 kWh/m²bol bedraagt. Met 

andere woorden, binnen de grenzen van de Umax,2015 eisen (= MP1) moet een vrijstaande woning 3x 

beter isoleren dan een compact appartement. De vraag is enerzijds of dit beleidsmatig wenselijk is en 

anderzijds of dit realistisch is. 

Het is belangrijk om op te merken dat bij toepassing van een vast maatregelenpakket op de 

verschillende typologieën ook de NEBrv, zoals die nu gekend is, sterk variërende indicatorwaarden zal 

opleveren. Zoals te zien in Figuur 57, is de impact van de woningtypologie op de NEBrv minder 

uitgesproken in vergelijking met Schilpeil D. Dit is een gevolg van de grote impact van ventilatie op de 

berekening van de NEBrv. De ventilatieverliezen worden immers berekend i.f.v. volume, welke i.t.t. 

verliesoppervlakte minder afhankelijk is van de woningtypologie. Het onderscheid tussen typologieën 

zal ook afhangen van het gekozen ventilatiesysteem. Figuur 57 toont de NEBrv voor 

maatregelenpakket 1, waarin een ventilatiesysteem C met vraagsturing wordt toegepast. In Figuur 58 

wordt de NEBrv voor maatregelenpakket 2 getoond, waar een ventilatiesysteem D met 

warmteterugwinning wordt gebruikt. Gezien de ventilatieverliezen hierbij beperkter zijn, wordt het 

onderscheid tussen de typologieën opnieuw groter. 
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Figuur 57: Resultaat netto energiebehoefte voor ruimteverwarming bij toepassing van MP1 op 

de verschillende typologieën 

 

Figuur 58: Resultaat netto energiebehoefte voor ruimteverwarming bij toepassing van MP2 op 

de verschillende typologieën 

Op zich is het niet problematisch dat efficiëntere typologieën een betere indicatorwaarde bekomen bij 

éénzelfde toegepast maatregelenpakket: de keuze voor efficiënte typologieën mag gestimuleerd 
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worden. Wanneer het verschil tussen typologieën echter te groot wordt is het moeilijk om één uniforme 

grenswaarde op te leggen: 

 Ligt de grenswaarde laag genoeg zodat ook voor de appartementen een incentive wordt 

gecreëerd, dan zullen de vrijstaande woningen enorme inspanningen moeten doen om aan de 

eis te voldoen. 

 Ligt de grenswaarde hoog genoeg zodat de vrijstaande woningen aan de eis kunnen voldoen 

zonder buitenproportionele inspanningen, dan zal er geen enkel incentive bestaan voor de 

appartementen. 

Er moet dus over gewaakt worden dat een uniforme eis kan opgelegd worden voor alle typologieën die 

voldoende stimulans biedt voor efficiënte typologieën, maar toch haalbaar is voor de minder efficiënte 

typologieën. 

Om dit te bewerkstelligen, worden twee correcties voorgesteld die de resultaten voor verschillende 

typologieën bijsturen zodat deze dichter bij elkaar liggen en een uniforme eis kan opgelegd worden. 

Correctie 1: gecorrigeerde equivalente boloppervlakte 

De eerste correctie die wordt voorgesteld grijpt in op de normalisatie. Een oplossing zou er in kunnen 

bestaan om het verliesoppervlak van de referentievorm (m²bol) te corrigeren door een 

vermenigvuldiging met de verhouding At / (At + Agemeen). Op die manier wordt Schilpeil D 

genormaliseerd naar een fractie van de equivalente boloppervlakte 

𝐴𝑏𝑜𝑙,𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝐴𝑏𝑜𝑙 ∙  
𝐴𝑡

𝐴𝑡  + 𝐴𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛

 

Ter illustratie nemen we een vrijstaande woning en een rijwoning, beiden in kubusvorm. De vrijstaande 

woning wordt nog steeds genormaliseerd naar de volledige equivalente boloppervlak, terwijl de 

rijwoning – die aan 2 van de 6 zijden een gemene muur kent – genormaliseerd wordt naar 4/6 van de 

equivalente boloppervlak. 

𝐴𝑏𝑜𝑙,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐴𝑏𝑜𝑙     𝐴𝑏𝑜𝑙,𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
4

6
 ∙ 𝐴𝑏𝑜𝑙   

   

 

 

Gezien er voor de vrijstaande woningen geen correctie wordt doorgevoerd (of een correctiefactor 1), is 

de grafiek identiek aan Figuur 53. Voor de gesloten bebouwingen zien we in Figuur 59 een stijging van 

Schilpeil D naar een niveau dat iets hoger ligt dan dat van de vrijstaande woningen. Dit is te verklaren 

door het feit dat rijwoningen een ietwat hoger glaspercentage (9,2%) hebben dan vrijstaande woningen 

(8,7%). 
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Figuur 59: Invloed bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar equivalente 

boloppervlakte met correctie 1 voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Voor de appartementen is dit effect nog veel duidelijker zichtbaar op Figuur 60. De appartementen 

kennen een gemiddeld glaspercentage van 16,2%, waardoor de transmissieverliezen relatief groot zijn 

voor een beperkte verliesoppervlakte. Gezien genormaliseerd wordt naar een (dikwijls kleine) fractie 

van de equivalente boloppervlakte, wordt een hoge indicatorwaarde bekomen. De problematiek bij 

deze correctie is gelijkaardig aan de problematiek bij normalisatie naar verliesoppervlakte. 
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Figuur 60: Invloed bruto vloeroppervlakte bij normalisatie van Schilpeil D naar equivalente 

boloppervlakte met correctie 1 voor appartementen met 2 slaapkamers 

Bij deze aanpak wordt de verbeterde vormefficiëntie ten gevolge van het grenzen aan 

geconditioneerde ruimtes volledig gecorrigeerd, terwijl het beperken van de verliesoppervlakte door het 

efficiënt vormgeven van de gevels wel nog wordt beloond. Er is echter geen incentive meer om te 

kiezen voor een efficiëntere typologie (zie Figuur 61), waardoor deze correctie geen bevredigend 

resultaat geeft. 
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Figuur 61: Resultaat Schilpeil D genormaliseerd naar equivalente boloppervlakte met correctie 1 

bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

Correctie 2: equivalente boloppervlakte met inrekening van transmissieverliezen 

doorheen gemene muren 

De tweede correctie die wordt voorgesteld grijpt in op de rekenmethode van Schilpeil D. Voor correctie 

1 wordt echter nog steeds abstractie gemaakt van de warmtestromen naar aangrenzende 

geconditioneerde ruimtes. Een misschien realistischere benadering zou erin kunnen bestaan de 

transmissieverliezen door gemene muren bij de berekening van transmissieverliezen ter bepaling van 

de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming (QT,heat) toch in rekening te brengen. Dit gebeurt met 

sterk getemperd temperatuurverschil door middel van een temperatuurreductiefactor gelijkaardig aan 

de werkwijze die gevolgd wordt bij de detailingave van een aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) of 

een vloer op volle grond. Deze correctie houdt ook rekening met een belangrijke achterliggende 

motiveringen voor een schileis: een schileis moet de realiteit benaderen en de robuustheid van het 

ontwerp garanderen, mede t.o.v. onzekerheid over gebruik/verbouwingen/… in de toekomst. 

De transmissieverliezen door gemene muren worden niet in rekening gebracht bij de bepaling van de 

fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling (QT,cool). Deze bijkomende verliezen zouden 

immers leiden tot een verlaagde koelbehoefte, waardoor de correctie niet het gewenst effect zou 

hebben. 

Gezien de vrijstaande woningen geen gemene muren kennen, wordt voor de grafiek opnieuw 

verwezen naar Figuur 53. Voor de gesloten bebouwingen zien we in Figuur 62 een stijging t.o.v. de 

berekening zonder correctie, maar deze is niet zo sterk als bij de eerste correctie (zie Figuur 59). 
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Figuur 62: Resultaat Schilpeil D genormaliseerd naar equivalente boloppervlakte met correctie 2 

voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Figuur 63 toont dat er met toepassing van correctie 2, nog steeds een duidelijk onderscheid is tussen 

indicatorwaarden van efficiëntere en minder efficiënte typologieën. Dit onderscheid is echter getemperd 

vergeleken met de berekening zonder transmissie door gemene muren (Figuur 56). 

 

Figuur 63: Resultaat Schilpeil D genormaliseerd naar equivalente boloppervlakte met correctie 2 

bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 
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Gerekend met MP1 (Umax,2015-eisen) en een raamfractie van 13% voor appartementen en 7,5% voor de 

andere typologieën, moet de gemiddelde U-waarde van de gebouwschil van een vrijstaande woning 

ongeveer 25% lager zijn dan die van de niet-gemene delen van een appartement om tot een zelfde 

resultaat te komen.  

Voor deze correctie werd gerekend met een temperatuurreductiefactor van 0,2. Dit betekent dat de 

temperatuur van de aangrenzende verwarmde ruimtes als volgt worden berekend: 

 θgemeen = θi – 0,2 × (θi – θe) 

Wat volgende resultaten oplevert: 

Tabel 20: Berekening temperatuur aangrenzende verwarmde ruimtes 

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

θi (°C) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

θe (°C) 3,2 3,9 5,9 9,2 13,3 16,2 17,6 17,6 15,2 11,2 6,3 3,5 

θgemeen (°C) 15,0 15,2 15,6 16,2 17,1 17,6 17,9 17,9 17,4 16,6 15,7 15,1 

 

6.3.3 Bedenkingen stakeholders over verschillende normalisaties 

Bovenstaande voorstellen en analyses werden gepresenteerd op stakeholderoverleg 2 (SO2), waarna 

de deelnemers aan het overleg via een online enquête hun voorkeur konden geven, alsook 

aanvullende opmerkingen (zie BIJLAGE C en BIJLAGE D). De meest relevante opmerkingen worden 

hieronder gerapporteerd. De stakeholders begrijpen duidelijk de problematiek van normalisatie naar 

bruto vloeroppervlakte en verliesoppervlakte. De overgrote meerderheid kiest voor een normalisatie 

naar equivalente boloppervlakte met inrekening transmissie doorheen gemene muren (correctie 2). De 

tweede grootste groep kiest voor equivalente boloppervlakte zonder correctie, en vindt dus dat er een 

aanzienlijke stimulans mag zijn naar compacte typologieën. 

In volgorde van voorkeur werd gekozen voor: Equivalente boloppervlakte (correctie 2) (58%), 

equivalente boloppervlakte (zonder correctie) (21%), verliesoppervlakte (13%), equivalente 

boloppervlakte (correctie 1) (4%),  vloeroppervlakte (4%). 

Bruto Vloeroppervlakte 

Pro: 

 Eenvoudig 

 Reeds goed ingeburgerd 

Contra: 

 Problematiek kleine woningen 

Verliesoppervlakte 

Pro: 

 Eenvoudig 

 Kleine woningen worden niet benadeeld 

Contra: 
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 Problematiek compactheid 

Equivalente boloppervlakte 

Pro: 

 Efficiënt vormgeven wordt gestimuleerd 

 Kleine woningen zijn niet benadeeld, er wordt niet aangezet tot groter bouwen 

 Stimuleert de keuze voor efficiënte typologieën 

Contra: 

 Misschien overdreven stimulans naar efficiënte typologieën 

Correctie 1: gecorrigeerde equivalente boloppervlakte 

Pro: 

 Efficiënt vormgeven wordt gestimuleerd 

 Kleine woningen zijn niet benadeeld, er wordt niet aangezet tot groter bouwen 

Contra: 

 Geen stimulans naar efficiënte typologieën 

Correctie 2: Equivalente boloppervlakte met inrekenen transmissieverliezen 

doorheen gemene muren 

Pro: 

 Efficiënt vormgeven wordt gestimuleerd 

 Kleine woningen zijn niet benadeeld, er wordt niet aangezet tot groter bouwen 

 Stimulans naar efficiënte typologieën, maar toch evenwicht tussen typologieën 

 Reëel karakter, meest correct beeld 

6.3.4 Gekozen normalisatie 

Net zoals de grote meerderheid van de stakeholders, is het projectteam overtuigd van de keuze voor 

een normalisatie naar equivalente boloppervlakte, rekening houdend met transmissie door de gemene 

muren. Dit voorstel biedt immers een antwoord op de problematiek van de huidige normalisatie naar 

vloeroppervlakte, en voldoet aan de andere verwachtingen van een nieuwe normalisatie. 

Een nieuwe normalisatie: 

 mag kleine woningen niet benadelen, en niet stimuleren tot groter bouwen 

 OK 

 moet een stimulans geven naar efficiënte vormgeving 

 OK 

 moet een stimulans geven naar efficiënte typologieën 

 OK, en dit gebeurt op een evenwichtige manier 

 moet eenduidig en eenvoudig zijn 

 Voor discussie vatbaar of dit al dan niet ‘eenvoudig’ is. Veel mensen begrijpen wellicht dat een 

bol een zeer compacte vorm heeft, en dat (althans voor een vrijstaande woning) het boloppervlak 

de minimale verliesoppervlakte vormt. Zeer eenvoudige en gekende normalisaties (zoals 
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vloeroppervlakte) brengen echter problemen met zich mee die juist in deze studie dienen 

opgelost te worden. 

Opmerking: eigenlijk had er net zo goed kunnen genormaliseerd worden naar het 

verliesoppervlak van een andere vaste vorm, zoals bv. een kubus. Kiezen voor een kubus als 

referentievorm, zou echter kunnen geïnterpreteerd worden als een ‘verplichting’ om deze heel 

efficiënte vorm te bouwen, terwijl iedereen begrijpt dat de bol een abstract vorm is die niet 

werkelijk kan gebouwd worden. 

Hiernaast blijkt de vormefficiëntie patrimoniumgemiddeld ongeveer op 1 te liggen, wat betekent 

dat het gemiddeld verliesoppervlakte van een woning ongeveer gelijk is aan het equivalente 

boloppervlak. Uiteraard kennen de vrijstaande woningen een verliesoppervlakte die groter is dan 

het equivalente boloppervlak, maar dit wordt gecompenseerd door rijwoningen en 

appartementen, waar de verliesoppervlakte een fractie van de equivalente boloppervlakte kan 

bedragen. 

6.4 COMMUNICATIE: S-FACTOR 

De benaming ‘Schilpeil A’ werd gebruikt in de loop van dit project als één van de vier voorgestelde 

schilindicatoren. Na opmerkingen van de stakeholders werden hierop de varianten ‘Schilpeil C’ en 

‘Schilpeil D’ ontwikkeld. Enerzijds zijn deze benamingen weinig communicatief, en anderzijds zullen 

deze in Wallonië weinig vertrouwd aanvoelen. Om deze reden wordt in dit rapport voorgestel om 

‘Schilpeil D’ te hernoemen naar de ’S-factor’. De ‘S’ kan zowel verwijzen naar het Nederlandse ‘Schil’ 

als het Franse en Engelse ‘Surface’. Wanneer in de rest van dit rapport de term ’S-factor’ gebruikt 

wordt, betekent dit hetzelfde als ‘Schilpeil D’ genormaliseerd naar equivalente boloppervlak en inclusief 

transmissie door gemene muren (correctie 2). 

De gekozen normalisatie levert een indicatorwaarde op die uitgedrukt wordt in kWh/m2bol. Dit is echter 

een zeer abstracte eenheid. Enerzijds kan verwarring ontstaan rond de ‘equivalente boloppervlakte’, 

anderzijds suggereert een uitdrukking in kWh een reëel verbruik, hetgeen niet het geval is. De 

warmtebalans die aan de basis van de S-factor ligt, is wegens het weglaten van bepaalde 

warmtewinsten en –verliezen immers niet meer fysisch correct, maar dient enkel om de schilkwaliteit te 

beoordelen. In werkelijkheid zal het energieverlies door de gebouwschil ook afhangen van 

ventilatieverliezen en interne warmtewinsten. Daarom wordt in de rest van dit rapport de term 

kWh/m2bol weggelaten, en wordt de S-factor behandeld als een dimensieloos getal, zoals dit in 

eerdere regelgeving ook gebeurde voor bv. het K-peil. Naar analogie met E-peil en K-peil, kan een 

indicatorwaarde voor de S-factor van bv. 30 aangeduid worden als S30. 

6.5 S-FACTOR: BEREKENING 

De S-factor is de jaarlijkse som van de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming 

Qheat,net,seci,m  en de maandelijkse fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling Qcool,net,princ,seci,m 

van alle energiesectoren van de EPB-eenheid. Deze energiebehoeftes worden berekend a.d.h.v. een 

maandelijkse warmtebalans, waarbij – in tegenstelling tot de gangbare EPB-berekeningsmethodiek – 

de hygiënische ventilatieverliezen en de interne warmtewinsten niet in beschouwing worden genomen. 

Dit zijn immers geen eigenschappen van de schil die dienen beoordeeld te worden. Bij de bepaling van 

de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt rekening gehouden met – getemperde - 
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transmissieverliezen door de gemene muren, dit is niet het geval voor de bepaling van de 

fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling. De jaarlijkse som van beide energiebehoeftes 

wordt genormaliseerd naar de equivalente boloppervlakte overeenkomstig met het volume van de 

EPB-eenheid. De S-factor wordt in principe uitgedrukt in kWh/(m2bol × jaar), maar wordt in de praktijk 

behandeld als een dimensieloos getal. 

Onderstaande formules tonen hoe de S-factor, berekend wordt. 

∑ ∑ Qheat,net,seci,m+ 

12

m=1i

∑ ∑ Qcool,net,princ,seci,m 

12

m=1i

 

S-factor =
                                                                                                                                             

Abol

 

 De netto energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt berekend door het maken van een 

warmtebalans 

Qheat,net,seci,m = QL,heat,seci,m – hutil,heat,seci,m × Qg,heat,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,heat,seci,m = QT,heat,seci,m + QV,heat,seci,m 

 de transmissieverliezen worden hoofdzakelijk berekend zoals in de EPB-methode, 

er wordt echter ook rekening gehouden met transmissie door gemene muren, 

hetzij met een temperatuurreductiefactor van 0,2 

QT,heat,seci,m = HT,heat,seci × (18 – θe,m) × tm + HT,gemeen,heat,seci × (18 – θgemeen,m) × 

tm 

met 

HT,heat,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

HT,gemeen,heat,seci = HT,gemeen,seci
constructions

 

θgemeen,m = 18 – 0,2 × (18 – θe,m) 

 de ventilatieverliezen omvatten enkel de infiltratieverliezen (en geen hygiënische 

ventilatieverliezen) 

QV,heat,seci,m = HV,heat,seci × (18 – θe,m) × tm 

met HV,heat,seci = HV,in/exfilt,heat,seci 

 De warmtewinsten bestaan enkel uit zonnewinsten (en geen interne warmtewinsten) 

Qg,heat,seci,m = Qs,heat,seci,m 

 de zonnewinsten worden berekend zoals in de EPB-methode en bestaan dus uit 

de som van zonnewinsten door vensters, ongeventileerde passieve zonne-

energiesystemen en aangrenzende onverwarmde ruimtes 

Qs,heat,seci,m  =  ∑ Qs,heat,w,m,j + 

j

∑ Qs,heat,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,heat,seci,U,m,l

l

 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmtewinsten worden berekend door de 

gebruikelijke EPB-formules, maar met bovenstaande aannames rond hygiënische 

ventilatieverliezen en interne warmtewinsten 

hutil,heat,seci,m = a / (a+1)     voor gheat,seci,m = 1 

hutil,heat,seci,m = (1 – (gheat,seci,m)a) / (1 – (gheat,seci,m)a+1)   voor alle overige gevallen 
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met 

 gheat,seci,m = Qg,heat,seci,m / QL,heat,seci,m 

 a = 1 + theat,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 theat,seci = Cseci / (HT,heat,seci + HV,heat,seci) 

 

 De fundamentele netto energiebehoefte voor ruimtekoeling wordt ook berekend door het maken 

van een warmtebalans, deze is bijna volledig analoog aan de warmtebalans ter bepaling van de 

netto energiebehoefte voor ruimteverwarming 

Qcool,net,princ,seci,m = 0      indien λcool,seci,m ≥ 2.5 

Qcool,net,princ,seci,m = Qg,cool,seci,m – hutil,cool,seci,m × QL,cool,seci,m  indien λcool,seci,m < 2.5 

met λcool,seci,m = QL,cool,seci,m  / Qg,cool,seci,m 

 De warmteverliezen bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen 

QL,cool,seci,m = QT,cool,seci,m + QV,cool,seci,m 

 de transmissieverliezen worden berekend zoals in de EPB-methode, er wordt geen 

rekening gehouden met transmissie door gemene muren 

QT,cool,seci,m = HT,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HT,cool,seci = HT,seci
constructions

 + HT,seci
junctions

 

 de ventilatieverliezen omvatten enkel de infiltratieverliezen (en geen hygiënische 

ventilatieverliezen) 

QV,cool,seci,m = HV,cool,seci × [23 – (θe,m + ∆θe,m)] × tm 

met HV,cool,seci = HV,in/exfilt,cool,seci 

 De warmtewinsten bestaan enkel uit zonnewinsten (en geen interne warmtewinsten) 

Qg,cool,seci,m = Qs,cool,seci,m 

 de zonnewinsten bestaan uit de som van zonnewinsten door vensters, 

ongeventileerde passieve zonne-energiesystemen en aangrenzende onverwarmde 

ruimtes 

Qs,cool,seci,m  =  ∑ Qs,cool,w,m,j + 

j

∑ Qs,cool,ps,m,k

k

 + ∑ Qs,cool,seci,U,m,l

l

 

 De benuttingsfactoren van de maandelijkse warmteverliezen worden berekend d.m.v. de 

gebruikelijke EPB-formules, maar met bovenstaande aannames rond hygiënische 

ventilatieverliezen en interne warmtewinsten 

hutil,heat,seci,m = a / (a+1)     voor λcool,seci,m = 1 

hutil,heat,seci,m = (1 – (λcool,seci,m)a) / (1 – (λcool,seci,m)a+1)   voor alle overige gevallen 

met 

 λcool,seci,m = QL,cool,seci,m / Qg,cool,seci,m 

 am = 1 + tcool,seci / 54000 

waarbij de tijdsconstante berekend wordt als 

 tcool,seci = Cseci / (HT,cool,seci + HV,cool,seci) 
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 De equivalente boloppervlakte wordt berekend op basis van het volume van de EPB-eenheid. 

Onderstaande formule is afgeleid uit de formules ter berekening van het volume en de 

oppervlakte van een bol 

Abol = 4 ∙ 𝜋 (
3 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑊

4 ∙ 𝜋
)

2/3

 

 

6.6 VERSTRENGINGSPAD S-FACTOR 

De gekozen normalisatie impliceert reeds een beleidskeuze. Voor een gelijke inspanning (identiek 

maatregelenpakket), zullen minder efficiënte typologieën een hogere S-factor bekomen, al kan dit 

verschil variëren afhankelijk van het gekozen maatregelenpakket. Bij het opleggen van een uniforme 

eis voor alle typologieën, zal het voor de ene typologie dus gemakkelijker zijn om aan deze eis te 

voldoen dan voor de andere. 

Tabel 21 toont de volume-gewogen gemiddelde S-factor voor de verschillende onderzochte 

typologieën en maatregelenpakketten, alsook de gemiddelde waarde voor het patrimonium. Tabel 22 

toont de stijging van deze gemiddelde S-factor t.o.v. de appartementen met 1 slaapkamer, welke de 

meeste vormefficiënte typologie is. De vrijstaande woningen met 3 slaapkamers behalen bij toepassing 

van MP1 een S-factor die gemiddeld 35% hoger ligt. Voor MP2, MP3 / MP4 en MP7 bedraagt het 

verschil ongeveer 50%. Gezien passiefappartementen dikwijls een hoge koelbehoefte kennen, daalt dit 

verschil tot 20% wanneer MP5 / MP6 wordt toegepast. 

Tabel 21: Resultaten S-factor voor de verschillende onderzochte typologieën en 

maatregelenpakketten 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

MP1 28,88 32,47 33,97 35,90 39,29 39,08 35,39 

MP2 22,33 25,12 27,80 30,70 34,24 33,92 29,45 

MP3 / MP4 20,38 22,84 25,75 27,84 30,36 30,30 26,62 

MP5 / MP6 15,74 18,17 16,53 17,15 19,46 19,20 17,96 

MP7 38,38 42,70 51,60 54,30 59,38 59,29 51,51 
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Tabel 22: Stijging S-factor t.o.v. de appartementen met 1 slaapkamer voor de verschillende 

onderzochte typologieën en maatregelenpakketten 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 

MP1  12% 18% 24% 36% 35% 

MP2  12% 24% 37% 53% 52% 

MP3 / MP4  12% 26% 37% 49% 49% 

MP5 / MP6  15% 5% 9% 24% 22% 

MP7  11% 34% 41% 55% 54% 

 

Om het eisenniveau en verstrengingspad te bepalen, is het belangrijk het belang en de doelstellingen 

van de nieuwe schilindicator voor ogen te houden: 

 Een energiezuinige basis voor nieuwbouwwoningen garanderen: levensduur schil > levensduur 

technieken, en een schilrenovatie is moeilijker en duurder dan vervanging van technische 

installaties 

 Vermijden van locked-in effecten: Indien er wegens een beperkte performantie van de schil een 

grote netto warmtevraag ontstaat, is het bv. niet mogelijk om lage temperatuurverwarming in 

combinatie met een warmtepomp toe te passen 

 Een minimale autonomie van de woning garanderen 

 Vermijden van prestatieniveaus die zeker niet kostenoptimaal zijn 

Om de marktwerking niet te verstoren, is het hiernaast van belang dat het eisenniveau van de S-factor 

aansluit bij het niveau van de huidige indicatoren, zijnde K-peil, NEBrv en Umax-waarden. 

Mogelijke pistes om tot een eisenniveau en verstrengingspad voor de S-factor te komen zijn dan ook 

 Correlatie met K-peil 

 Correlatie met NEBrv 

 Correlatie met Umax-waarden 

 Vermijden van locked-in effecten 

 Kostenoptimale niveaus 

Deze pistes worden hieronder apart besproken. 

6.6.1 Correlatie S-factor vs. K-peil 

De correlatie tussen beide schilindicatoren wordt onderzocht aan de hand van twee 

maatregelenpakketten: enerzijds MP2, waarvoor de Umax,2016-eisen aan de basis liggen, en anderzijds 

MP3, waarvoor een kostenoptimale schil uit de COZEB-studie gebruikt wordt (zie Figuur 64 en Figuur 

65). Om het effect van bouwknopen in te rekenen, werd gekozen voor optie B met EPB-aanvaarde 

bouwknopen, waardoor een K-peil toeslag van 3K punten wordt ingerekend. 

Omdat het K-peil voor appartementen op gebouwniveau wordt berekend, en S-factor op appartement 

niveau, worden de appartementen weggelaten uit de grafiek. 
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Figuur 64: Correlatie S-factor en K-peil bij toepassing van MP2 op de eengezinswoningen 

 

Figuur 65: Correlatie S-factor en K-peil bij toepassing van MP3 op de eengezinswoningen 

Momenteel geldt een K-peil eis van K40. Twee zaken vallen op wanneer we de overeenkomstige S-

factor willen bepalen: 

 De correlatie is anders voor verschillende typologieën: dit is een gevolg van de definitie van 

‘compactheid’ in het K-peil, en de definitie van ‘vormefficiëntie’ bij de S-factor. 
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 De correlatie is anders voor verschillende maatregelenpakketten: De S-factor is o.a. het resultaat 

van factoren zoals koeling, infiltratie, transmissie gemene muren, die niet in het K-peil 

beschouwd worden. Voor eenzelfde K-peil kan afhankelijk van deze factoren een interval met 

overeenkomstige S-factor waarden bekomen worden. 

Het is dus niet mogelijk om één eisenniveau op te leggen voor de S-factor dat correspondeert met K40. 

6.6.2 Correlatie S-factor vs. NEBrv 

De correlatie tussen beide schilindicatoren wordt onderzocht aan de hand van MP3, MP4 (zie Figuur 

66 en Figuur 67). In MP3 en MP4 wordt telkens dezelfde gebouwschil toegepast ( uit COZEB-studie), 

maar in MP4 worden andere systemen toegepast dan in MP3. Meer bepaald kent MP3 een 

ventilatiesysteem C met vraagsturing (freduc = 0,88), terwijl in MP4 een systeem D met 

warmteterugwinning (rpreheat = 0,28) wordt toegepast. 

 

Figuur 66: Correlatie S-factor en netto energiebehoefte voor ruimteverwarming bij toepassing 

van MP3 op de eengezinswoningen 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

132 / 423  

 

 

Figuur 67: Correlatie S-factor en netto energiebehoefte voor ruimteverwarming bij toepassing 

van MP4 op de eengezinswoningen 

Momenteel geldt een NEBrv eis van 70 kWh/m2
, behalve voor de woningen met een zeer lage 

compactheid. Twee zaken vallen op wanneer we de overeenkomstige S-factor willen bepalen: 

 De correlatie is anders voor verschillende typologieën: dit is een gevolg van de normalisatie naar 

vloeroppervlakte in geval van de NEBrv, en de normalisatie naar equivalente boloppervlakte in 

geval van de S-factor. 

 De correlatie is anders voor verschillende maatregelenpakketten: De S-factor is o.a. het resultaat 

van factoren zoals koeling, transmissie gemene muren, die niet in de NEBrv beschouwd worden. 

Omgekeerd worden ventilatieverliezen wel ingerekend in de NEBrv, en geldt dit niet voor de S-

factor. Voor eenzelfde NEBrv kan afhankelijk van deze factoren een interval met 

overeenkomstige S-factor waarden bekomen worden. 

6.6.3 Correlatie S-factor vs. Umax,2016-waarden 

De toekomstige Umax,2016-eisen zijn opgenomen in MP 2: 

Daken en buitenmuren 0,24 W/m²K 

Vloeren   0,24 W/m²K 

Ramen   1,50 W/m²K 

Gemene muren  0,60 W/m²K 

Verder kent MP 2 volgende eigenschappen: v50-waarde = 4 m3/h.m2; g-waarde glas = 0,50; geen 

zonwering; ventilatiesysteem D ((freduc * rpreh * m-factor)heat = 0,54; (freduc * rpreh * m-factor)cool =  1).  

In Figuur 68 zien we duidelijk de verschillen tussen efficiëntere en minder efficiëntere typologieën. Ook 

binnen typologieën zijn er grote verschillen. Zo behalen enkele minder efficiënte hoekappartementen 

met 2 slaapkamers een hogere indicatorwaarde dan sommige halfopen bebouwingen. Ook bij de 
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halfopen bebouwingen is er een deel waarbij de oppervlakte gemene muur beperkt is, waardoor die 

ook een vrij hoge S-factor behalen. Ook de 'bezorgdheid’ over kleine vrijstaande woningen (1 

slaapkamer) lijkt terecht: een aantal van deze woningen scoort een hoge S-factor. Dit is echter niet te 

wijten aan de beperkte grootte van de woningen, maar aan de inefficiënte vormgeving. Er zullen dan 

ook extra inspanningen moeten geleverd worden om eenzelfde eis te halen. 

 

 

Figuur 68: Resultaat S-factor bij toepassing van MP2, waarvoor de Umax,2016-waarden worden 

gebruikt, op de verschillende typologieën 

Hiernaast wordt onderzocht hoe de huidige indicatoren K-peil en NEBrv zich tot deze Umax-waarden 

verhouden. 

Wanneer we de Umax,2016-waarden toepassen, zien we in Figuur 69 dat ongeveer 95% van de 

vrijstaande woningen reeds voldoen aan de K-peil eis, voor halfopen en gesloten bebouwing loopt dit 

op tot respectievelijk 98% en 99%.  

Het valt op dat het K-peil woningen met een verschillende typologie op een relatief gelijkwaardige 

manier behandelt. Toch levert dit uniforme maatregelenpakket een vrij grote spreiding op naar K-peil 

waarden: van K24 voor de meest compacte appartementen, tot K53 voor de minst compacte 

vrijstaande woningen. 
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Figuur 69: Resultaat K-peil bij toepassing van MP2, waarvoor de Umax,2016-waarden worden 

gebruikt, op de verschillende typologieën 

Bij toepassing van MP2 vormt de NEBrv-eis enkel voor de kleine en weinig compacte vrijstaande 

woningen (1 slaapkamer) een probleem, zoals te zien is in Figuur 70. Wanneer MP1 wordt toegepast, 

vormt de NEBrv-eis voor een groter aandeel woningen een probleem (zie Figuur 71). De daling van het 

aantal woningen dat niet aan de eis voldoet bij MP2 t.o.v. MP1 is slechts voor een klein deel te wijten 

aan de verbeterde schil, maar wordt vooral veroorzaakt door de keuze voor een performanter 

ventilatiesysteem (MP1: (freduc * rpreh * m-factor)heat = 1,32; (freduc * rpreh * m-factor)cool =  0,88; MP2: (freduc * 

rpreh * m-factor)heat = 0,54; (freduc * rpreh * m-factor)cool =  1). Dit illustreert waarom de NEBrv geen zuivere 

(technologieneutrale) schilindicator is: de keuze voor een bepaald ventilatiesysteem kan bezwaarlijk 

beschouwd worden als een maatregel om een performante gebouwschil te bekomen. 
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Figuur 70: Resultaat netto energiebehoefte voor ruimteverwarming bij toepassing van MP2, 

waarvoor de Umax,2016-waarden worden gebruikt, op de verschillende typologieën 

 

Figuur 71: Resultaat netto energiebehoefte voor ruimteverwarming bij toepassing van MP1, 

waarvoor de Umax,2015-waarden worden gebruikt, op de verschillende typologieën 

Bovendien zorgt de normalisatie naar m2 vloeroppervlakte ervoor dat vooral de kleinere woningen de 

eis niet halen, zoals te zien in Figuur 72. 
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Figuur 72: Invloed van bruto vloeroppervlakte op de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming bij toepassing van MP2 op de vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 

6.6.4 Vermijden van locked-in effecten 

Eén van de eigenschappen van de schilindicator en bijhorende eis, moet zijn dat deze lock-in effecten 

vermijdt. Concreet onderzoeken we of de toepassing van LT-verwarming mogelijk blijft. Als LT-

verwarming wordt een systeem beschouwd met een maximaal vermogen van 80 W/m2, wat goed 

haalbaar is met vloerverwarming, lage temperatuur radiatoren of luchtverwarming. Er wordt een 

vereenvoudigde dimensioneringsberekening uitgevoerd waarbij de netto warmtebehoefte bepaald 

wordt om op een zeer koude winterdag (-8°C) de woning te verwarmen tot 20°C, zonder interne 

warmtewinsten of zonnewinsten. 

netto warmtevraag winter = (HT + HV) * (20 - (-8)) / Afl 

Uit de simulaties blijkt dat de toepassing van LT-verwarming in zo goed als alle gevallen mogelijk is 

wanneer MP1 (Umax,2015; ventilatiesysteem C met (freduc * rpreh * m-factor)heat = 1,32; (freduc * rpreh * m-

factor)cool =  0,88) toegepast wordt. Gezien de Umax-waarden verstrengen vanaf 2016, en het 

toegepaste ventilatiesysteem een beperkte performantie heeft, lijkt de toepassing van LT-verwarming 

zeker geen argument om een strenge eis op te baseren voor de S-factor. 
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Figuur 73: Vereenvoudigde dimensioneringsberekening dewelke de netto warmtevraag in de 

wintersituatie inschat bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

6.6.5 Kostenoptimale niveaus S-factor 

De vraag naar kostenoptimale niveaus voor een nieuwe schilindicator kwam meermaals terug bij 

diverse stakeholders. Toch kunnen er enkele bedenkingen gemaakt worden bij het baseren op 

resultaten van deze kostenoptimale resultaten: 

 Lijkt zinvol om toe te passen op E-peil (dan kan er binnen het project een specifiek kosten-

optimum bepaald worden) of eisen op component-niveau (wanneer sowieso 2 cm isolatie 

geplaatst wordt, is het wellicht kostenefficiënter om 10 cm te plaatsen), maar minder zinvol om 

toe te passen op sub-eisen zoals de S-factor. 

 Is zeer case-specifiek: typologie, constructietype, lokale markt, specifieke offertes, … 

 moeilijk om één kostenoptimale indicatorwaarde te bepalen 

 Marktgevoelig: Hoe zou het kostenoptimaal niveau evolueren indien bv. vacuümisolatiepanelen 

aan marktaandeel winnen en de prijs sterk zakt (~ PV-panelen)? 

Parallel aan deze studie loopt een nieuwe studie naar het kostenoptimale niveau voor het E-peil, 

waarvan we een aantal voorlopige resultaten ontvingen31. Gezien de overlap tussen beide studies, is 

de S-factor niet volledig correct berekend in de kostenoptimale studie, en dienden correcties te 

gebeuren om de juiste kostenoptimale S-factor in te schatten: 

 De doorgestuurde resultaten betroffen waarden voor Schilpeil C. Gezien uiteindelijk Schilpeil D 

wordt doorgevoerd als definitieve schilindicator, wordt hiervoor een correctie doorgevoerd, 

                                                                 

31 Jeroen Van Der Veken et al., Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake 

energieprestaties van nieuwe residentiële gebouwen. 2015. 
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gebaseerd op de gemiddelde stijging per typologie van Schilpeil C naar Schilpeil D. Uiteraard zal 

deze stijging in realiteit variëren ten gevolge van de geometrie van de woning. Er kan echter niet 

eenvoudig ingeschat worden welke stijging de referentiewoningen uit de studie kostenoptimaliteit 

zullen kennen. 

 Transmissie door gemene muren werd in eerdere indicatoren nooit ingerekend. Deze bijkomende 

transmissieverliezen zorgen voor een stijging van Schilpeil C/D, welke voor een groot deel gelinkt 

zijn aan de vormefficiëntie. Zo zullen vormefficiëntere woningen deze vormefficiëntie deels 

bereiken door het groot aandeel gemene muren, en niet alleen door de vormgeving op zich. 

Gezien vormefficiëntere woningen een hoger aandeel gemene muren kennen, zullen deze ook 

de grootste stijging kennen ten gevolge van transmissie door deze gemene muren. Er wordt 

getracht de stijging in te schatten die overeenkomt met de vormefficiëntie van de 

referentiewoningen uit de studie kostenoptimaliteit. 

Gezien de uitgevoerde correcties, dient in acht genomen te worden dat volgende resultaten sterk 

vereenvoudigde inschattingen zijn, die kunnen afwijken van de realiteit. 

Ook zijn de resultaten sterk afhankelijk van enkele gekozen variabelen zoals energieprijsstijgingen, 

discontovoeten… 

In de resultaten die volgen wordt met volgende aannames gerekend: 

 Macro-economisch perspectief (excl. BTW, excl. taksen) 

 Actualisatieperiode  30 jaar 

 Discontovoet  3% / jaar 

 Energiekost gas  0,045 € / kWh 

 Energiekost elektriciteit 0,180 € / kWh 

 Energiescenario  gemiddeld 

 

Figuur 74: Verschillende energiescenario’s gebruikt in de studie naar kostenoptimale niveaus 

Belangrijk om weten is dat de pareto-optimalisatie gebeurd is naar totale actuele kost (TAK) en 

primaire energie/E-peil, en dus niet naar de S-factor. Achteraf is de overeenkomstige S-factor bepaald. 

Als voorbeeld tonen we hoe het kostenoptimale niveau van Schilpeil C gevonden wordt, en welke 

correcties toegepast worden om de overeenkomstige S-factor in te schatten. 

Stap 1 

Figuur 75 toont het paretofront voor de TAK en het E-peil. Het paretofront bestaat uit 

maatregelenpakketten dewelke voor een gegeven E-peil de laagst mogelijke TAK opleveren. 
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De kostenefficiënte zone wordt door de uitvoerders van de studie gedefinieerd als E20-E56, wat een 

zeer breed gebied is waarin verschillende maatregelenpakketten toegepast worden variërend van 

‘voldoende performante schil + zeer performante systemen’ tot ‘zeer performante schil + voldoende 

performante systemen’. Het kostenoptimaal niveau ligt op E43. 

 

Figuur 75: Kostenefficiënte zone E-peil voor een rijwoning volgens resultaten studie naar 

kostenoptimale niveaus  

Stap 2 

Figuur 76 toont de waarden voor Schilpeil C die berekend zijn op basis van de maatregelenpakketten 

uit het paretofront van Figuur 75. Er werd dus geen pareto-optimalisatie uitgevoerd naar TAK en 

Schilpeil C, wat verklaart waarom er verschillende ‘fronten’ boven elkaar te zien zijn in Figuur 76. 

We vinden een overeenkomstige kostenefficiënte zone voor de Schilpeil C die varieert van 9 tot 14. Het 

kostenoptimaal niveau ligt op 11. 
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Figuur 76: Kostenefficiënte zone voor een rijwoning volgens resultaten studie naar 

kostenoptimale niveaus 

Stap 3 

Om uit de resultaten van Schilpeil C, de overeenkomstige Schilpeil D te bepalen, analyseren we de 

gemiddelde stijging voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers. 

Deze stijging is afhankelijk van het toegepaste maatregelenpakket, wat een extra onzekerheid inbrengt 

in de bepaling van de overeenkomstige niveaus van Schilpeil D. 

Tabel 23: Gemiddelde stijging Schilpeil C naar Schilpeil D voor gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers 

maatregelenpakket stijging Schilpeil C naar Schilpeil D 

MP1 37% 

MP2 50% 

MP3 / MP4 59% 

MP5 / MP6 85% 

MP7 25% 

 

We zien dat de stijging hoger wordt naargelang een performantere schil wordt toegepast. We passen 

de stijging van MP3 / MP4 toe, gezien dit pakketten zijn die gebaseerd zijn op eerder uitgevoerde 

studies naar kostenoptimale maatregelen. Zo vinden we een kostenefficiënte zone voor Schilpeil D die 

loopt van 14 tot 22. Het kostenoptimaal niveau ligt op 17. 
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Stap 4 

Vervolgens dient een tweede correctie toegepast te worden om rekening te houden met transmissie 

door gemene muren. In de eerste plaats wordt onderzocht welke de vormefficiëntie is van de 

referentiewoning uit de studie kostenoptimaliteit, en hoe deze vormefficiëntie zich verhoudt tot de 

vormefficiëntie van de doorgerekende woningen. 

De referentie rijwoning kent een volume van 503,8 m3, en een verliesoppervlakte van 228,52 m2. Dit 

levert een vormefficiëntie op van 1,34. Uit Figuur 77 kunnen we opmaken dat werd gekozen voor een 

zeer efficiënte rijwoning. Qua vormefficiëntie bevindt deze zich rond de 98ste percentiel voor alle 

doorgerekende gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers uit de database. Analyseren we de volledige 

groep gesloten bebouwingen uit de database, ongeacht het aantal aanwezige slaapkamers, dan zien 

we dat de referentiewoning zich rond de 91ste percentiel bevindt. Het verschil is enerzijds te verklaren 

door de selectie op aantal slaapkamers, maar is anderzijds een gevolg van de niet onbeperkte 

vervormbaarheid van de basismodellen, waardoor de meest vormefficiënte woningen uit de EPB-

database niet altijd zijn doorgerekend in deze studie (zie 5.2.3). 

 

Figuur 77: Vergelijking vormefficiëntie doorgerekende gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers, en vormefficiëntie alle gesloten bebouwingen uit de EPB-database 

Op Figuur 78 zien we dat ook de stijging ten gevolge van transmissie door gemene muren, afhankelijk 

is van het toegepaste maatregelenpakket. Opnieuw passen we de stijging toe op basis van MP3 / MP4, 

en kijken we op de grafiek welke stijging overeenkomt met het 98ste percentiel, gezien er een verband 

bestaat tussen vormefficiëntie en het aandeel gemene muren. We vinden een stijging van 32% 

hetgeen een kostenefficiënte zone voor de S-factor oplevert van S19-S29. Het kostenoptimaal niveau 

ligt op S23. In de volgende paragraaf, waar de resultaten voor de verschillende maatregelenpakketten 

en typologieën besproken worden, zal blijken uit Figuur 81 dat de toepassing van MP3 / MP4 een S-

factor oplevert die varieert tussen S22 en S32. Gezien het om een zeer efficiënte vormgegeven woning 
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gaat, zal de S-factor bij de laagste doorgerekende resultaten horen, waardoor het gevonden 

kostenoptimaal niveau S23, zeer dicht benaderd wordt. 

Gezien de schileis echter een ‘minimumeis’ vormt, de gesloten bebouwing op zich al een zeer 

efficiënte typologie is, en ook de voorbeeld rijwoning die werd gebruikt zeer vormefficiënt is, is het niet 

realistisch om het niveau S23 te gebruiken als eindniveau van het verstrengingspad. In dat geval zal 

een groot deel van het – minder vormefficiënte – patrimonium maatregelen moeten treffen die niet 

meer kostenoptimaal zijn. 

 

 

Figuur 78: Stijging Schilpeil D ten gevolge van transmissie door gemene muren bij toepassing 

van verschillende maatregelenpakketten. 

Overzicht 

Analoog werden ook voor de andere typologieën het kostenoptimum en de kostenefficiënte zone 

bepaald voor de S-factor. Algemeen kan gesteld worden, dat hoe beter de vormefficiëntie wordt, hoe 

lager de kostenefficiënte zone zal liggen. De referentiewoningen in onderstaande tabel worden 

gesorteerd in oplopende vormefficiëntie. 
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Tabel 24: Overzicht kostenoptimum en kostenefficiënte zone S-factor 

Referentiewoning Kostenoptimum Kostenefficiënte zone 

Vrijstaand architecturaal 44 41 - 48 

Vrijstaand pastorij 30 25 - 31 

Halfopen 2 vrijstaand 27 28 - 34 

Halfopen 2 32 26 - 32 

Halfopen 1 32 22 - 34 

Rijwoning 23 19 - 29 

Appartement hoek 21 13 - 32 

Appartement midden-onder 14 13 - 29 

Appartement gemiddeld 14 18 - 36 

Appartement gemiddeld collectief 18 17 - 29 

Appartement midden-midden 18 14 - 18 

Studio 21 15 - 38 

 

6.6.6 Voorstel verstrengingspad 

De verschillende onderzochte correlaties met bestaande schilindicatoren (K-peil, NEBrv, Umax-waarden) 

leverden geen eenduidig beeld op waarmee een verstrengingspad kan bepaald worden. Dit is niet 

onlogisch: gezien de S-factor een aantal problemen met bestaande indicatoren tracht op te lossen, zou 

het vreemd zijn mocht er wel een duidelijke correlatie bestaan. De toepassing van LT-verwarming 

bleek geen probleem te zijn wanneer de Umax,2015-eisen en een ventilatiesysteem met beperkte 

performantie worden toegepast, waardoor ook deze piste geen basis biedt om eisenniveaus te 

bepalen. Tot slot leverde ook de zoektocht naar kostenoptimale niveaus een zeer divers beeld op, 

afhankelijk van de onderzochte referentiewoning.  

Zoals reeds besproken, zullen vrijstaande woningen een extra inspanning moeten leveren om aan 

eenzelfde eisenniveau als de appartementen te voldoen. Bij het bepalen van de eisenniveaus moet er 

daarom op gelet worden dat er een incentive blijft bestaan voor de appartementen, maar dat de eis niet 

onhaalbaar wordt voor vrijstaande woningen. 

Om een eisenniveau en verstrengingspad op te leggen, kunnen we analyseren welke S-factor gehaald 

wordt voor de verschillende maatregelenpakketten en typologieën. Zo kan afgetoetst worden welke 

niveaus haalbaar, maar toch voldoende ambitieus zijn. 

Aan de hand van deze analyse wordt het volgend verstrengingspad voorgesteld: 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

144 / 423  

 

Tabel 25: Voorstel verstrengingspad S-factor 

jaar  niveau 

2017 introductieniveau S35 

2018 tussenniveau S31 

2020 eindniveau S28 

 

Bij het analyseren van de resultaten voor de verschillende typologieën, is het van belang te onthouden 

dat – zoals uitgebreid besproken in paragraaf 5.2.3 – een aantal woningen uit de EPB-database niet 

werden bestudeerd. Zo zijn dikwijls de meest en minst vormefficiënte woningen niet doorgerekend, 

daar de vervormbaarheid van de 3D-modellen dit niet altijd toeliet. Gezien dit de meest extreme 

gevallen zijn, kan verwacht worden dat er in de realiteit een aantal zeer hoge en zeer lage resultaten 

zullen gevonden worden, die niet op de cumulatieve distributies worden weergegeven. 

MP1: Umax,2015-eisen 

Een eventuele invoering van een nieuwe schilindicator zal ten vroegste plaatsvinden vanaf 2017. 

Tegen die tijd zijn de Umax-eisen verder verstrengd en mogen de U-waarden uit dit maatregelenpakket 

niet meer toegepast worden. Ter volledigheid, en ook omdat andere parameters uit de 

maatregelenpakketten een rol spelen in de berekening van de S-factor, worden de resultaten van MP1 

toch geanalyseerd. 

Behalve de Umax,2015-eisen kent MP1 volgende schilparameters: v50-waarde = 6 m3/(h.m2); g-waarde 

0,63; geen zonwering. 

Bij toepassing van MP1, vormt het introductieniveau van S35 weinig problemen voor de meest 

efficiënte typologieën: 97% van de appartementen met 1 slaapkamer en 80% van de appartementen 

met 2 slaapkamers en rijwoningen voldoen aan de eis. 55% van de halfopen bebouwingen zal echter 

beter moeten presteren, respectievelijk 11% en 24% van de vrijstaande woningen met 1 en 3 

slaapkamers behalen de S35-eis. 

Bij een verstrenging naar S31 voldoet geen enkele eengezinswoning nog aan de eis. Voor de 

appartementen met 1 en 2 slaapkamers is de toepassing van MP1 nog mogelijk voor respectievelijk 

47% en 83% van de wooneenheden. 

Bij een verdere verstrenging naar S28 mag MP1 slechts toegepast worden voor 11% van de 

appartementen met 2 slaapkamers, en 46% van de appartementen met 1 slaapkamer. Dit zijn de 

meest vormefficiënte, ingesloten appartementen. 
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Tabel 26: Haalbaarheid eisenniveaus S-factor bij toepassing van MP1 

typologie S35 S31 S28 

appartement 1 slpk 97% 83% 46% 

appartement 2 slpk 80% 47% 11% 

gesloten bebouwing 3 slpk 78% 1% 0% 

halfopen bebouwing 3 slpk 45% 0% 0% 

vrijstaande woning 1 slpk 24% 0% 0% 

vrijstaande woning 3 slpk 11% 0% 0% 

 

 

Figuur 79: Resultaat S-factor bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

MP2: Umax,2016-eisen 

MP2 kent naast de Umax,2016-eisen volgende schilparameters: v50-waarde = 4 m3/(h.m2); g-waarde 0,5; 

geen zonwering. 

Bij toepassing van MP2 zal het introductieniveau van S35 enkel voor 24% van de vrijstaande woningen 

met 3 slaapkamers en 4% van de halfopen bebouwing een probleem opleveren. De efficiëntere 

typologieën voldoen nagenoeg allemaal aan deze eis. 

In de veronderstelling dat de Umax-eisen na 2016 niet meer verstrengen, zal de nieuwe schilindicator 

pas bij een verstrenging naar S32 een rol van betekenis gaan spelen. Zo voldoet slechts 13% en 27% 

van vrijstaande woningen met respectievelijk 1 en 3 slaapkamers aan de eis. Voor de halfopen 
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bebouwing bedraagt dit nog altijd 70% terwijl de efficiëntere typologieën slechts uitzonderlijk niet meer 

aan de eis voldoen. 

Geen enkele vrijstaande woning en slechts een uitzonderlijke halfopen bebouwing behaalt het 

eindniveau van S28 bij toepassing van MP2. 62% van de rijwoningen behalen nog altijd S28, terwijl dit 

voor de appartementen met 2 slaapkamers oploopt tot 83%, en voor de appartementen met 1 

slaapkamer zelfs 97% bedraagt. 

Tijdens SO3 werd door enkele stakeholders opgemerkt dat het voor appartementen, gezien het hoge 

raampercentage, moeilijk is om een goede luchtdichtheidswaarde te bekomen. Deze analyse van MP2 

maakt duidelijk dat, ondanks het matige ambitieniveau van de v50- en U-waarden, het eindniveau S28 

toch haalbaar is voor de overgrote meerderheid van de appartementen.  

Tabel 27: Haalbaarheid eisenniveaus S-factor bij toepassing van MP2 

typologie S35 S31 S28 

appartement 1 slpk 99% 99% 97% 

appartement 2 slpk 98% 95% 83% 

gesloten bebouwing 3 slpk 99% 96% 62% 

halfopen bebouwing 3 slpk 96% 70% 4% 

vrijstaande woning 1 slpk 68% 27% 1% 

vrijstaande woning 3 slpk 76% 13% 0% 

 

 

Figuur 80: Resultaat S-factor bij toepassing van MP2 op de verschillende typologieën 
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MP3 & MP4: kostenoptimale schil COZEB studie 

De schileigenschappen van deze maatregelenpakketten zijn gebaseerd op resultaten uit de COZEB-

studie en zouden moeten overeenkomen met kostenoptimale niveaus. Uiteraard zijn deze 

kostenoptimale resultaten voor interpretatie vatbaar en kunnen deze resultaten verschillen per 

typologie, zoals te lezen valt in paragraaf 6.6.5. De U-waarden zijn beperkt verstrengd t.o.v. de 

Umax,2016-waarden, de v50-waarde bedraagt 3 m3/(h.m2), er wordt zonwerende beglazing toegepast met 

een g-waarde van 0,38 en er wordt opnieuw geen zonwering voorzien. 

Bij toepassing van MP3 of MP4 zal het introductieniveau S35 weinig problemen opleveren: alleen 

enkele niet-vormefficiënte vrijstaande woningen zullen beter moeten presteren. 

Ook het tussenniveau van S32 is weinig problematisch: ongeveer 30% van de vrijstaande woningen en 

5% van de halfopen bebouwingen voldoen niet aan de eis bij toepassing van MP3 en MP4.  

Voor het eindniveau van S28 zullen meer woningen een bijkomende inspanning moeten leveren: 

Slechts 14% van de vrijstaande woningen met 3 slaapkamers en 30% van de vrijstaande woningen 

met 1 slaapkamer voldoen aan de eis. Voor de halfopen bebouwingen loopt dit op tot 65%, terwijl 93% 

van de rijwoningen en appartementen met 2 slaapkamers S28 behalen. 

Tabel 28: Haalbaarheid eisenniveaus S-factor bij toepassing van MP3/MP4 

typologie S35 S31 S28 

appartement 1 slpk 100% 100% 99% 

appartement 2 slpk 100% 97% 93% 

gesloten bebouwing 3 slpk 100% 100% 93% 

halfopen bebouwing 3 slpk 99% 94% 65% 

vrijstaande woning 1 slpk 90% 68% 30% 

vrijstaande woning 3 slpk 97% 73% 14% 
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Figuur 81: Resultaat S-factor bij toepassing van MP3 en MP4 op de verschillende typologieën  

MP5 & MP6: Passief schil 

Bij toepassing van een passief schil (U-waarden passief, v50 = 1 m3/(h.m2), g = 0,50; manuele 

buitenzonwering) vormt zelfs het eindniveau van S28 geen enkel probleem voor de vrijstaande 

woningen, wat illustreert dat dit zeker haalbaar is voor alle typologieën met de huidige state-of-the-art. 

In vergelijking met de andere maatregelenpakketten, behalen de appartementen geen opvallend lagere 

indicatorwaarden. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge koelbehoefte in passiefappartementen. 

Anderzijds is dit een gevolg van het inrekenen van – beperkte – transmissieverliezen door gemene 

muren, waarvan de U-waarde 0,60 W/m2K bedraagt. In vergelijking met de andere schildelen (U-

waarde 0,15 W/m2K), kan dit een aanzienlijke impact hebben. 

Tabel 29: Haalbaarheid eisenniveaus S-factor bij toepassing van MP5/MP6 

typologie S35 S31 S28 

appartement 1 slpk 100% 100% 100% 

appartement 2 slpk 100% 100% 100% 

gesloten bebouwing 3 slpk 100% 100% 100% 

halfopen bebouwing 3 slpk 100% 100% 100% 

vrijstaande woning 1 slpk 100% 100% 99% 

vrijstaande woning 3 slpk 100% 100% 100% 
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Figuur 82: Resultaat S-factor bij toepassing van MP5 en MP6 op de verschillende typologieën 

Analyse verstrengingspad per typologie 

In volgende cumulatieve distributies kan per typologie onderzocht worden hoe de S-factor varieert per 

maatregelenpakket, en hoe de resultaten zich verhouden tot het voorgestelde verstrengingspad. 

Gezien de resultaten identiek zijn aan deze in bovenstaande grafieken, worden deze niet opnieuw 

besproken. 
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Figuur 83: Resultaat S-factor bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten op de 

appartementen met 1 slaapkamer 

 

Figuur 84: Resultaat S-factor bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten op de 

appartementen met 2 slaapkamers 
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Figuur 85: Resultaat S-factor bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten op de 

gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 86: Resultaat S-factor bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten op de 

halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers 
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Figuur 87: Resultaat S-factor bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten op de 

vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 

 

Figuur 88: Resultaat S-factor bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten op de 

vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 
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6.6.7 Concreet voorbeeld: 3 appartementen in één appartementsgebouw 

Op vraag van stakeholders wordt een concreet voorbeeld gegeven van verschillende appartementen 

die zich in eenzelfde appartementsgebouw bevinden. In de doorgerekende appartementen met 1 

slaapkamer, werden drie appartementen gevonden uit hetzelfde gebouw: één midden-midden 

appartement (1), één zijkant-midden appartement (2) en één midden-boven appartement (3). Er kon 

geen gebouw gevonden worden waarvoor zowel een midden-midden als een hoekappartement 

doorgerekend zijn. 

 

Figuur 89: Ligging 3 voorbeeldappartementen in appartementsgebouw 

Er wordt onderzocht in welke mate de S-factor varieert voor de verschillende onderzochte 

maatregelenpakketten. 

Uit Tabel 30 valt in de eerste plaats op dat zelfs bij toepassing van MP1 alle appartementen voldoen 

aan de S28 eis, welke voorgesteld wordt als de eindniveau van het verstrengingspad. 

Tabel 30: S-factor voor 3 voorbeeldappartementen in appartementsgebouw 

typologie MP1 MP2 MP3 / MP4 MP5 / MP6 

appartement 1 24,41 16,64 15,91 13,93 

appartement 2 24,92 18,11 17,02 13,91 

appartement 3  26,66 21,16 19,34 14,17 

 

In Tabel 31 wordt de stijging van de S-factor van appartement 2 en 3 t.o.v. appartement 1 onderzocht 

voor de verschillende maatregelenpakketten. Daaruit blijkt dat de variatie binnen de onderzochte 

appartementen van het voorbeeldgebouw beperkt blijft tot 30%. Voor de passiefpakketten (MP5 en 

MP6) is het verschil verwaarloosbaar, of valt er zelfs een lichte stijging op te merken t.o.v. het midden-

midden appartement. Dit is te verklaren door de U-waarde van 0,60 W/m2.K voor gemene muren en 

vloeren, die – ondanks de toegepaste temperatuurreductiefactor – sterk doorweegt t.o.v. de U-waarde 

van 0,15 W/m2.K voor gevels, daken en vloeren. 
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Tabel 31: Stijging S-factor appartement 2 en 3 t.o.v. appartement 1 

typologie MP1 MP2 MP3 / MP4 MP5 / MP6 

appartement 1     

appartement 2 2,1% 8,8% 7,0% -0,2% 

appartement 3  9,2% 27,2% 21,5% 1,7% 

 

6.7 S-FACTOR: SWOT-ANALYSE 

Samengevat kent de S-factor volgende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en risico’s. 

Sterktes Zwaktes 

 Beoordeelt alle aspecten die te maken 
hebben met de energie-efficiëntie van de 
gebouwschil (transmissie, infiltratie, 
zonnewinsten) 

 Houdt zowel rekening met verwarming 
als koeling 

 Behandelt woningen met een 
verschillende grootte op een 
gelijkwaardige manier, dus geen 
afstraffing van kleine woningen 

 Creëert een incentive voor vormefficiënte 
woningen 

 Creëert, op een evenwichtige wijze, een 
incentive voor vormefficiënte typologieën 

 Houdt rekening met beperkte 
transmissieverliezen door gemene 
muren, hetgeen de realiteit weerspiegelt 

 Geeft geen werkelijk verbruik weer 

 Vereist een aanpassing van de 
rekenmethode, waarbij rekening gehouden 
wordt met transmissieverliezen door 
gemene muren 

Opportuniteiten Risico’s 

 Nader onderzoek naar de 
temperatuurreductiefactor kan de 
verhouding tussen indicatorwaarden voor 
de verschillende typologieën verder 
fijnstellen 

 Transmissie door gemene muren kan voor 
de appartementen een aanzienlijke impact 
hebben in het geval een passiefschil wordt 
toegepast  

 

6.8 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk werd gezocht naar een nieuwe schilindicator, die voldoet aan de eisen gesteld door de 

stakeholders op de drie georganiseerde overlegmomenten. Zo dient de nieuwe indicator rekening te 

houden met luchtdichtheid, moet naast de warmtevraag ook de koelbehoefte mee in rekening gebracht 

worden, mogen efficiënter vormgegeven woningen daarvoor beloond worden en moet de 

technologieneutraliteit bewaard worden. 

Op het eerste stakeholderoverleg werden vier voorstellen gepresenteerd die variëren van zeer 

eenvoudig tot meer allesomvattend: HT + Hinf, NEBrv + NEBrk, Schilpeil A en Schilpeil B. Schilpeil A 
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droeg de voorkeur van de meerderheid van de stakeholders. Na bijkomende opmerkingen werden 

hierop twee varianten ontwikkeld: Schilpeil C en Schilpeil D. 

Uiteindelijk werd gekozen voor Schilpeil D. Deze bestaat uit de jaarlijkse som van de maandelijkse 

netto warmtevraag en fundamentele netto koelvraag. Zowel de warmte- als koelvraag wordt berekend 

op basis van een warmtebalans die enkel rekening houdt met aspecten die aan de gebouwschil gelinkt 

zijn, en mag dus niet geïnterpreteerd worden als een fysisch correcte warmtebalans. Zo wordt enkel 

rekening gehouden met transmissieverliezen, infiltratieverliezen en zonnewinsten. Andere factoren, 

zoals hygiënische ventilatieverliezen en interne warmtewinsten worden niet opgenomen in de 

warmtebalans, gezien deze bezwaarlijk kunnen beschouwd worden als elementen van een goed 

ontworpen gebouwschil. 

Om de transmissie- en ventilatieverliezen te beperken, dient aandacht besteed te worden aan 

voldoende isolatie- en luchtdichtheidsmaatregelen. Om de zonnewinsten in de winter te kunnen 

benutten en te beperken in de zomer, dienen de ramen oordeelkundig georiënteerd te worden, kan 

zonwerende beglazing, beschaduwing of zonnewering ingezet worden en dient voldoende thermische 

massa aanwezig te zijn. 

Naast de nieuwe schilindicator, werd ook onderzoek gevoerd naar de bijhorende normalisatie. Deze 

dient ervoor te zorgen dat woningen met een verschillende grootte evenwaardig behandeld worden. 

Efficiëntere typologieën en efficiënter vormgegeven woningen mogen volgens de stakeholders beloond 

worden met een lagere indicatorwaarde.  

Er werd aangetoond dat een normalisatie naar vloeroppervlakte, en de formules ter berekening van het 

K-peil, kleine woningen aanzienlijk benadelen. Omdat de ‘compactheid’ beïnvloed wordt door de 

grootte van de woning, werd een alternatief gedefinieerd: de ‘vormefficiëntie’. Deze geometrische 

eigenschap wordt berekend door de equivalente boloppervlakte voor het volume van een woning te 

delen door de eigenlijke verliesoppervlakte van de woning. 

Op basis hiervan werd een normalisatie naar equivalente boloppervlakte voorgesteld. Omdat hierdoor 

de appartementen zeer laag (lees: goed) scoren t.o.v. de vrijstaande woningen, is het onmogelijk om 

een uniform eisenniveau op te leggen. Bijgevolg werden twee correctie-voorstellen uitgewerkt en 

voorgelegd aan de stakeholders. Er werd gekozen voor een correctie die ingrijpt op de rekenmethode 

van Schilpeil D. Zo zullen transmissieverliezen naar aanliggende verwarmde ruimtes in rekening 

gebracht worden mits een temperatuurreductiefactor van 0,2. 

Uit communicatieve overwegingen werd Schilpeil D in combinatie met de toegepaste normalisatie en 

correctie omgedoopt tot de S-factor. Ook de grootheid ‘kWh per vierkante meter equivalente 

boloppervlakte’ werd geschrapt daar dit weinig communicatief is, en de foute indruk wekt dat de S-

factor een werkelijk verbruik uitdrukt. 

Op basis van correlaties met het K-peil, de NEBrv en de Umax-eisen, werd getracht het 

verstrengingspad van de S-factor te laten aansluiten bij de huidig geldende schileisen. Omdat deze 

echter allen op verschillende wijze berekend worden, wordt er een andere correlatie gevonden 

naargelang de onderzochte typologie en het toegepaste maatregelenpakket. Ook het vermijden van 

locked-in effecten en het bepalen van kostenoptimale niveaus levert geen uniform beeld op. 

Aan de hand van de verschillende doorgerekende maatregelenpakketten werd geanalyseerd welke 

eisenniveaus realistisch zijn. Er wordt een introductieniveau voorgesteld van S35, welke bij toepassing 

van MP2 (Umax,2016, v50 = 4 m3/h.m2, g = 0,50, geen zonnewering) weinig problemen oplevert voor de 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

156 / 423  

 

efficiënte typologieën. Enkel een deel van de vrijstaande woningen zal een performantere schil dan 

deze in MP2 moeten toepassen. Tussenniveau S31 is al wat strenger, ook een deel van de halfopen 

bebouwingen moet nu beter presteren dan MP2. Voor de appartementen en rijwoningen levert het 

tussenniveau weinig problemen op, maar voor de vrijstaande woningen vormt S31 al een vrij strenge 

eis. Als eindniveau wordt S28 voorgesteld. Een groot deel van de halfopen bebouwing en vrijstaande 

woningen zullen een betere schil moeten toepassen dat degene die in MP3 / MP4 (maatregelenpakket 

volgens de kostenoptimale studies met o.a. Udak en Umuur = 0,20 W/m².K; v50 = 3 m3/h.m2; g = 0,38; 

geen zonnewering) werd toegepast, maar voor de meeste appartementen en rijwoningen volstaat dit 

pakket. Toepassing van de passiefschil uit MP5 / MP6 (met o.a. Udak/muur/vloer = 0,15 W/m².K; v50 = 1 

m3/h.m2; g = 0,50; manuele buitenzonnewering) zorgt er ervoor dat ook de vrijstaande woningen aan 

dit eindniveau voldoen, wat illustreert dat S28 zeker technisch haalbaar is. 
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7 PRIMAIRE ENERGIE-INDICATOR 

7.1 INLEIDING 

In een tweede luik van deze studie wordt de indicator voor primair energiegebruik, het E-peil, 

onderzocht. Hierbij wordt de bestaande energieberekeningsmethodiek niet in vraag gesteld – dit valt 

buiten het bestek van deze studie – maar wordt de normalisatie van het karakteristiek primair 

energiegebruik aan een studie onderworpen. 

In het vooronderzoek naar de Vlaamse situatie, andere gewesten en buurlanden, kwam de indicator 

voor primair energiegebruik reeds aan bod. In Vlaanderen wordt het E-peil uitgedrukt als 

 

 

E = 100 . 
Echar

 Echar,ref

=  

 

 

Waarbij Echar de som is van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, sanitair warm water 

en hulpenergie, verminderd met de opgewekte hernieuwbare energie. 

Echar,ref is het referentiegebruik dat bepaald wordt op basis van de vorm (het verliesoppervlakte), de 

grootte (het beschermd volume) en het bewust ventilatiedebiet van de woning:  

Echar, ref = a1∙  AT,E + a2 ∙ max(VEPR;(VEPR+192)/2) + a3 ∙ Vhyg, ref 

met AT,E het warmteverliesoppervlak, VEPR het beschermd volume en Vhyg,ref het bewust ventilatiedebiet 

(berekend i.f.v. het gebouwvolume en niet het werkelijke ventilatiedebiet).  

Er zijn een aantal redenen om dit referentiegebruik nader te onderzoeken: 

 Bij de oorspronkelijke normalisatie van het E-peil werd in Vlaanderen uitgegaan van een 200-tal 

woningen uit de SENVIVV-databank waarop een regressieanalyse werd toegepast. Enerzijds 

kunnen vragen gesteld worden bij de gebruikte regressie-methode, anderzijds is het twijfelachtig 

of de toenmalig gekozen woningen representatief zijn voor de huidige nieuwbouw. 

 Er komt feedback van stakeholders dat de E-peileis niet voor alle gebouwen even streng is. De 

sector ervaart dat de E-peileis strenger is voor kleine gebouwen (rijwoning met beperkt volume, 

bepaalde appartementen), dan voor grote gebouwen met gelijkaardige geometrie. 

 Momenteel kennen de drie gewesten een nagenoeg identieke energieberekeningsmethodiek, 

maar een andere vertaling naar energie-indicator en bijhorende eisen. Dit maakt het onnodig 

moeilijk en verwarrend voor architecten, studiebureaus, bouwpromotoren en producenten van 

bouwmaterialen en technieken om te werken over gewestgrenzen heen, en om de evoluerende 

wetgeving te kunnen volgen. Hoewel energieprestatieregelgeving een gewestelijke bevoegdheid 

is, lijkt het uniformiseren van de energie-indicator en eisenniveaus alleen maar voordelen op te 

leveren. Daarom is naast het Vlaamse Energieagentschap, ook het Waals Energieagentschap 

mede-opdrachtgever van deze studie, en volgt Leefmilieu Brussel de studie op via de 

stakeholder overlegmomenten. 
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 Er bestaat een dubbele verwachting over het E-peil: kopers van woningen of klanten van sleutel-

op-de-deur firma’s, verwachten dat het E-peil een indicatie geeft van het werkelijk 

energieverbruik van een woning, terwijl de bouwheer verwacht dat het E-peil de geleverde 

inspanningen beoordeelt. 

Op basis van het vooronderzoek (zie Hoofdstuk 4) en in overleg met de betrokken sectoren wordt een 

aanpassing van referentie energiegebruik voorgesteld. 

Structuur hoofdstuk 

In een eerste deel van dit hoofdstuk wordt de problematiek rond de huidige normalisatie, die reeds in 

deze inleiding aan bod kwam, uitgebreid onderzocht. Zo wordt aandacht besteed aan de 

regressiemethode die destijds gebruikt werd ter bepaling van de coëfficiënten a1, a2 en a3 in het 

referentieverbruik van het E-peil en wordt er onderzocht in welke mate kleine en weinig compacte 

woningen benadeeld worden door de Vlaamse en Waalse normalisatie. Deze twee normalisaties 

worden met elkaar vergeleken en de verwachtingen van stakeholders over een nieuwe normalisatie 

worden besproken. 

Eens deze problematiek in kaart gebracht is, worden twee nieuwe normalisaties voorgesteld. Er wordt 

onderzocht welke resultaten deze nieuwe voorstellen opleveren voor kleine en weinig compacte 

woningen. Net zoals destijds gebeurde voor de referentie van het E-peil, dient een 

referentiemaatregelenpakket bepaald te worden voor beide voorgestelde normalisaties. De impact van 

dit referentiepakket wordt uitgebreid besproken. 

De bedenkingen van de stakeholders over beide voorstellen komen aan bod, en er wordt onderzocht 

hoe de referentiepakketten kunnen geformuleerd worden. 

De nieuwe normalisatie wordt vastgelegd, waarvan de berekeningsmethodiek gedetailleerd wordt 

beschreven. Omdat het referentiepakket nog dient bepaald te worden, worden twee 

referentiepakketten voorgesteld waarvan de resultaten worden besproken. 

Er wordt een finale keuze gemaakt voor één van de twee voorgestelde referentiepakketten. Een 

verstrengingspad wordt voorgesteld, waarvan de haalbaarheid van de verschillende eisenniveaus 

afgetoetst wordt voor de verschillende onderzochte typologieën en maatregelenpakketten. Er wordt 

geanalyseerd in welke mate dit een verstrenging al dan niet een versoepeling betekent t.o.v. de 

eisenniveaus van het huidige E-peil.  

7.2 PROBLEMATIEK HUIDIGE NORMALISATIE 

7.2.1 Problematiek regressie 

Om het niveau van het maximaal E-peil in 2006 vast te leggen op E100, is de overheid uitgegaan van 

een referentiepakket met concrete technieken en prestaties van materialen en installaties. De 

constanten a1, a2 en a3 (a1 = 115, a2 = 70, a3 = 105) zijn zo bepaald dat het referentiepakket - 

toegepast op de geometrie-aspecten van een 200-tal eengezinswoningen en appartementen 

(warmteverliesoppervlak, beschermd volume en bewust ventilatiedebiet), voor 95% van de woningen 

een E-peil lager dan 100 oplevert, en gemiddeld in een E-peil E95 resulteert. 
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Representativiteit woningen 

Om de regressiecoëfficiënten te bepalen, werden destijds de geometrieën van 192 eengezinswoningen 

en appartementen uit de SENVIVV-studie gebruikt. Deze werden geacht representatief te zijn voor de 

toenmalige nieuwbouwwoningen, al kon dit bij gebrek aan een databank met deze gegevens niet 

aangetoond worden. Momenteel, bijna 10 jaar later, kunnen we aan de hand van meer dan 100.000 

woningen uit de EPB-databank aftoetsen of deze SENVIVV-woningen nog steeds representatief zijn. 

Bouwgewoontes evolueren immers, als gevolg van 

 veranderende demografische karakteristieken (vergrijzing, scheidingen, nieuw-samengestelde 

gezinnen, …) 

 het aanpassen van de ruimtelijke ordening om steden en gemeenten te densifiëren 

 de ingevoerde energieregelgeving 

 het almaar kleiner (en duurder) worden van percelen bouwgrond 

Een aantal van deze veranderingen hebben geleid tot kleinere en compactere woningen, en een 

verhoogd aantal nieuwbouwappartementen. Het is om die reden dat de originele set van 192 woningen 

inmiddels is uitgebreid met 11 kleine studio’s en appartementen De regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 

werden echter niet geüpdatet bij de toevoeging van deze studio’s en appartementen, dus worden deze 

niet beschouwd in de vergelijking. 

Vooreerst wordt afgetoetst of de 192 woningen typologisch representatief zijn voor de werkelijke 

gebouwde situatie.  

Tabel 32: Vergelijking typologische verdeling SENVIVV-woningen en EPB-database 

 SENVIVV EPB-database 

Appartementen 31,8% 50,5% 

Gesloten bebouwingen 9,4% 7,8% 

Halfopen bebouwingen 16,7% 19,2% 

Vrijstaande woningen 42,2% 22,5% 

 

Uit deze vergelijking blijkt dat de SENVIVV-woningen vrij representatief zijn voor de gebouwde situatie 

wat betreft gesloten en halfopen bebouwingen. Het aandeel vrijstaande woningen wordt echter met 

20% procent overschat ten koste van de appartementen. Het toevoegen van 11 appartementen en 

studio’s aan de 192 SENVIVV-woningen zal deze afwijking enigszins temperen, maar niet volledig 

oplossen. 

Verder worden enkele geometrische eigenschappen van de verschillende woningsets vergeleken 

d.m.v. cumulatieve distributies. Om de grafieken leesbaar te houden, worden voor de woningen uit de 

EPB-database telkens de distributie voor de beschouwde eigenschap getoond liggend tussen de 1ste 

en de 99ste percentiel. 

Uit de vergelijkingen van de geometrische eigenschappen blijkt o.a. dat het volume van de vrijstaande 

woningen systematisch onderschat wordt (zie Figuur 90): de kleinste SENVIVV-woningen (vb. 25ste 

percentiel / 1ste kwartiel) zijn kleiner dan de kleinste woningen uit de databank. De middelmatige (50ste 

percentiel / mediaan) SENVIVV-woningen zijn kleiner dan de middelmatige woningen uit de EPB-
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databank, en de grotere SENVIVV-woningen (vb. 75ste percentiel / 3e kwartiel) zijn kleiner dan de 

grotere woningen uit de EPB-database.  

 

Figuur 90: Vergelijking volume van de vrijstaande woningen uit SENVIVV-studie en EPB-

databank 

Voor de bruto vloeroppervlakte is – gezien het rechtstreeks verband i.f.v. verdiepingshoogte – een 

gelijkaardig beeld op te merken, zoals Figuur 91 toont. 
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Figuur 91: Vergelijking bruto vloeroppervlakte van de vrijstaande woningen uit SENVIVV-studie 

en EPB-databank 

Zoals te zien in Figuur 92 wordt ook de verliesoppervlakte onderschat, zij het minder uitgesproken en 

niet over de volledige distributie. 

 

Figuur 92: Vergelijking verliesoppervlakte van de vrijstaande woningen uit SENVIVV-studie en 

EPB-databank 
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Uit vorige twee grafieken kan men reeds vermoeden dat ook de compactheid onderschat zal worden, 

enerzijds omdat de verliesoppervlakte van de SENVIVV-woningen minder afwijkt van de EPB-database 

dan het volume, en anderzijds omdat grotere woningen gemiddeld gezien een grotere compactheid 

zullen opleveren (zie voorbeeld pagina 110). Dit wordt ook bevestigd in Figuur 93. 

 

Figuur 93: Vergelijking compactheid van de vrijstaande woningen uit SENVIVV-studie en EPB-

databank 

Om de impact van de grootte van de woningen te neutraliseren, werd reeds gebruik gemaakt van de 

‘vormefficiëntie’, die gedefinieerd is als het equivalente boloppervlak gedeeld door het 

verliesoppervlakte (zie paragraaf 6.3.2). In Figuur 94 wordt duidelijk dat het verschil minder groot wordt 

dan in het geval met compactheid gewerkt wordt, maar dat de SENVIVV-woningen toch minder 

efficiënt zijn vormgegeven dan de woningen in de EPB-database. 
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Figuur 94: Vergelijking vormefficiëntie van de vrijstaande woningen uit SENVIVV-studie en EPB-

databank 

Tot slot wordt ook de vensterfractie lichtjes onderschat, al geldt dit vooral voor de minder beglaasde 

woningen (zie Figuur 95). 

 

Figuur 95: Vergelijking vensterfractie van de vrijstaande woningen uit SENVIVV-studie en EPB-

databank 
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Ook voor appartementen, gesloten en halfopen bebouwingen wordt deze vergelijking gemaakt. Heel 

vaak zijn er gelijkaardige verschillen op te merken, al zijn deze dikwijls minder uitgesproken. De 

grafieken voor de andere typologieën kunnen afgelezen worden in BIJLAGE P. 

Algemeen kan gesteld worden dat de grootste afwijking tussen de SENVIVV-woningen en de EPB-

database schuilt in de verschillen in typologische verdeling. Hiernaast bestaan ook aanzienlijke 

verschillen in de geometrische eigenschappen van de woningen, al valt dit vooral op voor de 

vrijstaande woningen. Uiteraard kan een beperkte set aan woningen nooit de volledig correcte 

distributie van geometrische eigenschappen van het patrimonium afdekken, ook al is een set van 192 

woningen vrij uitgebreid, en zijn de woningen destijds weloverwogen gekozen. 

Representativiteit maatregelenpakket 

In 2006 werd een vast referentiepakket samengesteld bestaand uit een aantal schil- en installatie-

eigenschappen. De keuze van dit pakket kan het resultaat aanzienlijk beïnvloeden afhankelijk van het 

type woning. 

 De keuze voor een goede (of slechte) schilkwaliteit in het referentiepakket zal vooral doorwegen 

op woningen met een relatief grote schiloppervlakte t.o.v. het volume. 

 De keuze voor een performant (of minder performant) ventilatiesysteem zal vooral doorwegen op 

woningen met een relatief kleine schiloppervlakte t.o.v. het volume. 

Naargelang het gekozen referentiepakket, zal een lager (of hoger) referentieverbruik Echar,ref bekomen 

worden, en zal dit een hoger (of lager) E-peil opleveren. 

De problematiek met de schilkwaliteit werd deels aangepakt door geen vaste U-waardes op te leggen, 

maar het isolatieniveau te definiëren als ‘K45’, waardoor in het geval van een relatief grote 

schiloppervlakte (de weinig vormefficiënte woningen), een betere isolatiewaarde zal toegepast worden. 

Het is niet altijd snel duidelijk welke impact een bepaalde maatregel zal hebben op welk type woning, 

maar het staat vast dat de keuze voor een bepaald referentiepakket een invloed heeft op het E-peil 

resultaat, en de onderlinge verhouding van het E-peil tussen verschillende typologieën en groottes van 

woningen. Het lijkt dan ook zinvol om te werken met een actueel maatregelenpakket om vertekeningen 

te beperken. Zo is sinds de invoering van de EPB-regelgeving een daling van de transmissieverliezen 

ingezet, waardoor het aandeel aan ruimteverwarming (en het rendement van het verwarmingssysteem) 

misschien overschat wordt t.o.v. de hygiënische ventilatieverliezen (puur afhankelijk van het volume) of 

de oververhittingsproblematiek. 

Het vastgelegd referentiepakket bestaat o.a. uit volgende gebouweigenschappen32:  

 K45 

 v50,heat = 12 h3/(h.m2)  v50,cool = 0 h3/(h.m2) 

 hgen,heat = 0,75 

 hem,heat = 0,87 

 ventilatiesysteem C (geen vraagsturing) 

 mheat = 1,5  mcool = 1 

                                                                 

32WTCB, Hypothesen voor het vastleggen van de eisen voor woningbouw en kantoren & scholen, 2005 
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 g-waarde glas = 0,65 

 geen zonwering 

 thermische massa: halfzwaar 

 … 

Het is duidelijk dat het gaat om een maatregelenpakket dat beantwoordt aan de standaard praktijk van 

voor 2006, en niet meer representatief is voor de huidige nieuwbouwpraktijk, zowel op vlak van 

schilkwaliteit als verwarming- en ventilatiesysteem. 

Regressiemethode 

Het vastgelegd referentiepakket werd toegepast op de 192 SENVIVV-woningen waaruit het 

karakteristiek primair energiegebruik Echar berekend werd. Oorspronkelijk werd Echar,ref gedefinieerd als 

volgt: 

𝐸𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓 = 𝑎1 ∙ 𝐴𝑇,𝐸 + 𝑎2 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑅 + 𝑎3 ∙ 𝑉ℎ𝑦𝑔,𝑟𝑒𝑓 

Via regressie-analyse werden vervolgens a1, a2 en a3 zodanig gekozen dat de breuk 100 × Echar / Echar,ref 

voor 95% van de woningen een E-peil lager dan E100 opleverde. Gemiddeld over de 192 woningen 

werd een E-peil van E95 bekomen. 

Gebruik maken van de regressiemethode impliceert het maken van enkele keuzes: 

 Lineaire regressie of niet-lineaire regressie? 

 Aantal regressiecoëfficiënten? Zo werd aanvankelijk ook de optie overwogen waarbij de factor   

a3 × Vhyg,ref geen deel uitmaakte van Echar,ref. 

 Aftoppen of niet? Zo werd sinds 201433 een wijziging in de formule aangebracht waarbij VEPR 

werd vervangen door max (VEPR; (VEPR + 192) / 2). 

Afhankelijk van het antwoord op bovenstaande vragen zullen de berekende regressiecoëfficiënten 

uiteraard wijzigen, net als het resulterende E-peil. 

a1, a2 en a3 zijn gedateerd 

De waarde van de regressiecoëfficiënten werd bepaald bij de invoering van de regelgeving, en is 

sindsdien niet meer gewijzigd. Deze keuze voor continuïteit is begrijpelijk, maar heeft als gevolg dat de 

SENVIVV-woningen vandaag geen gemiddeld E-peil van E95 meer halen. Indien dit gewenst is zouden 

a1, a2 en a3 dienen geüpdatet te worden bij iedere wijziging in de EPB-methode, zoals bij 

 invoering bouwknopen: Echar stijgt door toenemende transmissieverliezen, maar Echar,ref blijft 

ongewijzigd. Dit levert een stijging van het E-peil op, en betekent dus een impliciete verstrenging 

bij een ongewijzigde E-peil eis. 

 Invoering EPICOOL: Opnieuw verandert Echar, maar wordt Echar,ref niet geüpdatet. Het is minder 

snel duidelijk voor welke woningen dit een verstrenging al dan niet versoepeling van de E-peil eis 

meebrengt. 

 Invoering aftopping VEPR: Kleine wooneenheden zullen een lager E-peil bekomen, waardoor het 

gemiddeld E-peil van de SENVIVV-woningen niet meer op E95 ligt.  

 … 

                                                                 

33 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, Belgisch Staatsblad 28 januari 2014 
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Bij de invoering van de E50-eis in 2016 kunnen we dus bezwaarlijk beweren dat dit een halvering zal 

opleveren van het primair energieverbruik t.o.v. nieuwbouwwoningen uit 2006 (invoering EPB-

regelgeving). Door de vele aanpassingen in de regelgeving zijn inmiddels vele impliciete 

verstrengingen (en soms versoepelingen) opgetreden. Op zich lijkt dit niet problematisch, alleen is er 

geen goed overzicht welk type gebouwen door deze wijzigingen bevoordeeld of benadeeld worden, en 

of dit een wenselijke evolutie is. 

7.2.2 Problematiek kleine en weinig compacte woningen 

Wegens de verschillende normalisatie van Echar in Vlaanderen en Wallonië, worden beide gewesten 

apart behandeld. 

Vlaanderen 

De sector ervaart dat de E-peil eis moeilijker haalbaar is voor kleine gebouwen (rijwoning met beperkt 

volume, bepaalde appartementen), dan voor grote gebouwen met een gelijkaardige geometrie. Het is 

niet duidelijk of dit een bezorgdheid uit het verleden is, of nog steeds actueel is. Sinds 2014 werd 

immers om deze reden de – in 7.2.1 besproken – aftopping van VEPR in de formule voor Echar,ref 

ingevoerd. 

Kijken we naar het verband tussen de bruto vloeroppervlakte en het E-peil voor de gesloten 

bebouwingen (Figuur 96), dan zien we geen sterk verhoogde E-peilen voor kleinere woningen. Het 

verband is afhankelijk van het gekozen maatregelenpakket: voor het minder performante pakket MP1 

is een lichte stijging te merken voor kleinere woningen, voor de meer performante pakketten MP4 en 

MP5 is een omgekeerd effect zichtbaar. De precieze verhouding varieert licht afhankelijk van de 

gekozen typologie, maar de conclusies blijven geldig voor het volledige patrimonium. Zie BIJLAGE Q 

voor de grafieken van andere typologieën. De aftopping van VEPR lijkt dus doeltreffend geweest te zijn, 

al werd niet onderzocht hoe de resultaten zonder deze aftopping zich zouden verhouden tot de 

vloeroppervlakte. 
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Figuur 96: Invloed bruto vloeroppervlakte op het E-peil voor gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers 

Naast de gelijkwaardige behandeling van kleinere woningen, zijn er ook bezorgdheden rond de 

haalbaarheid van de eis voor weinig compacte woningen, een probleem dat vaak samenvalt met de 

kleinere woningen, als gevolg van de huidige definitie van ‘compactheid’. 

Om de impact van de grootte van de woningen te elimineren, wordt de vormefficiëntie bestudeerd 

(boloppervlakte/verliesoppervlakte). Opnieuw blijkt, zoals weergegeven in Figuur 97, het verband 

tussen E-peil en vormefficiëntie afhankelijk van de bestudeerde maatregelenpakketten. Voor MP1 en 

MP4 zien we dat woningen met een betere vormefficiëntie wel degelijk een lager E-peil behalen, terwijl 

het E-peil voor MP5 nagenoeg gelijk is voor zowel meer als minder vormefficiënte woningen. De 

grafieken voor de overige typologieën zijn te vinden in BIJLAGE R. 
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Figuur 97: Invloed vormefficiëntie op het E-peil voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Tot slot wordt in Figuur 98 afgetoetst of het E-peil de rijwoningen en de appartementen benadeelt t.o.v. 

vrijstaande woningen en halfopen bebouwingen. Passen we echter een uniform maatregelenpakket toe 

(MP1) op de zes onderzochte typologieën, dan zien we dat de appartementen het laagste E-peil halen, 

gevolgd door de gesloten bebouwingen. Ook voor de meer performante maatregelenpakketten is dit 

van toepassing, zie BIJLAGE S. 
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Figuur 98: Resultaat E-peil bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

Indien we in Figuur 99 de werkelijke gebouwde ASIS-situatie onderzoeken, zien we een 

genuanceerder beeld waarbij de appartementen niet over de volledige distributie het laagste E-peil 

behalen: 

De laagste E-peilen voor de vrijstaande woningen liggen beduidend lager dan de laagste E-peilen voor 

de overige typologieën. Dit kan te maken hebben met de grotere mogelijkheid tot het plaatsen van PV-

panelen en zonneboiler. Ook vereisen vrijstaande woningen meestal een groter budget en worden 

deze minder gebouwd als opbrengsteigendom, waardoor voor deze woningen vaker geïnvesteerd 

wordt in energiebesparende maatregelen. Er is echter ook een groep vrijstaande woningen die minder 

vooruitstrevend bouwt, waarvoor de E-peil spreiding meer aanleunt bij de andere eengezinswoningen.  

Vergelijken we de halfopen bebouwingen met de gesloten bebouwingen zien we een gelijkaardig, maar 

minder uitgesproken beeld. De laagste E-peilen worden gehaald voor halfopen bebouwingen, hiervoor 

worden performantere schil en technieken toegepast. De minder vooruitstrevende halfopen 

bebouwingen behalen echter een hoger E-peil dan de gesloten bebouwingen van dezelfde categorie. 

De groep performante vrijstaande woningen buiten beschouwing gelaten, scoren de appartementen de 

laagste E-peilen, deze lijken dus zeker niet benadeeld te worden. 

Samengevat lijkt de bezorgdheid van stakeholders over appartementen en rijwoningen niet volledig 

terecht, en lijken de lagere E-peilen het gevolg van de toepassing van een minder performante schil 

en/of technieken. Er moet echter wel in acht genomen worden dat in appartementen bepaalde 

technologieën moeilijker kunnen toegepast worden. Zo is het niet altijd mogelijk om PV of zonneboiler 

te plaatsen, zorgen collectieve verwarmingssystemen voor bijkomende distributieverliezen en is de 

voorverwarming of –koeling van ventilatielucht d.m.v. grondbuizen niet altijd toepasbaar. Voor de 

maatregelenpakketten waarbij verschillende systemen worden toegepast in appartementen en 
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eengezinswoningen, scoren de appartementen dan ook hogere E-peilen als de vrijstaande woningen, 

zoals te zien is in BIJLAGE S. 

 

Figuur 99: Resultaat E-peil bij toepassing van de ASIS-situatie op de verschillende typologieën 

Wallonië 

Zoals blijkt uit Figuur 100, ligt in Wallonië de situatie iets anders. Kleinere gesloten bebouwingen 

behalen met toepassing van MP1 een duidelijk hoger E-peil, deze trend is minder uitgesproken in geval 

de performantere pakketten MP4 en MP5 toegepast worden. Een aantal zeer kleine woningen (< 100 

m2 vloeroppervlakte) behalen opvallend hoge Ew-peilen voor zowel MP1, MP4 als MP5. 

De benadeling van kleine woningen is ook voor de andere eengezinswoningen aanwezig in geval MP1 

wordt toegepast, zie BIJLAGE T. Voor MP4 en MP5 lijken kleinere woningen daarentegen soms 

bevoordeeld te worden. 
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Figuur 100: Invloed bruto vloeroppervlakte op het Ew-peil voor gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers 

Ook leveren de meer vormefficiënte woningen in het geval van de gesloten bebouwingen een hoger 

Ew-peil op, een duidelijk ongewenst effect (zie Figuur 101). Andere typologieën, zoals de vrijstaande 

woningen, scoren dan weer een gelijkaardig of lager Ew-peil in het geval van een betere 

vormefficiëntie. Zie BIJLAGE U. 
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Figuur 101: Invloed vormefficiëntie op het Ew-peil voor gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers 

Zoals weergegeven in Figuur 102 is ook het onderscheid tussen de typologieën genuanceerder in 

Wallonië. Bij toepassing van MP1 scoren de appartementen een lager E-peil dan de 

eengezinswoningen, maar voor de gesloten bebouwingen is dit niet over de volledige distributie het 

geval. Voor de 25% laagste Ew-peilen scoren de vrijstaande en halfopen bebouwingen immers een 

lager Ew-peil. Voor de resultaten van de andere maatregelenpakketten wordt verwezen naar BIJLAGE 

V. 
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Figuur 102: Resultaat Ew-peil bij toepassing MP1 op de verschillende typologieën 

Voor de ASIS-situatie is een gelijkaardig beeld op te merken voor het Waalse Ew-peil als voor het 

Vlaamse E-peil. De vrijstaande woningen tonen in Figuur 103 opnieuw een groep ‘voorlopers’. Er is 

echter een minder uitgesproken verschil tussen de appartementen en de overige typologieën. 

 

Figuur 103: Resultaat Ew-peil bij toepassing ASIS-situatie op de verschillende typologieën 
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7.2.3 Problematiek Vlaanderen vs. Wallonië 

De verschillende berekeningsmethodes voor Echar,ref in Vlaanderen en Wallonië, leveren problemen op 

voor bedrijven die over het hele land actief zijn in de woningbouw. De ene woning voldoet wel aan de 

eisen in Vlaanderen maar niet in Wallonië, terwijl dit voor een andere woning soms omgekeerd het 

geval is. Figuur 104 toont hoe het E-peil eisenniveau van 2016 (E50) overeenkomt met een enorme 

spreiding in Ew-peil (Ew40 – Ew100). 

 

Figuur 104: Correlatie E-peil en Ew-peil bij toepassing van MP4 op de vrijstaande woningen met 

3 slaapkamers 

Gezien de verschillende normalisatie van het karakteristiek primair energieverbruik, kan geen vast 

verband gevonden worden tussen E-peil en Ew-peil, dit is immers afhankelijk van de typologie en het 

toegepaste maatregelenpakket zoals Figuur 105 en Figuur 106 duidelijk maken. 
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Figuur 105: Correlatie E-peil en Ew-peil voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 106: Correlatie E-peil en Ew-peil voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

7.2.4 Problematiek vergelijking energieverbruik 

Veel stakeholders hebben een dubbele verwachting van het E-peil: 

 Het E-peil moet woningen waarbij dezelfde inspanning geleverd zijn (vb. zelfde U-waarden, 

zelfde ventilatiesysteem, …) gelijkwaardig behandelen 
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 Het E-peil moet het mogelijk maken om het energieverbruik tussen woningen te vergelijken 

Dit zijn twee verwachtingen die niet kunnen gecombineerd worden in één energie-indicator. 

Volgen we de eerste redenering en wordt eenzelfde ‘inspanning’ geleverd in een vrijstaande woning als 

in een appartement, dan zal het appartement uiteraard nog altijd minder energie verbruiken, ondanks 

de identieke E-peilen. 

Volgen we de tweede redenering en veronderstellen we dat beide typologieën een identiek primair 

energieverbruik hebben (Echar), dan zal de vrijstaande woning een grotere Echar,ref hebben wegens het 

grotere verliesoppervlak, waardoor dit een lager E-peil oplevert. 

Dit is puur een communicatieprobleem in de huidige regelgeving, waarbij de aandacht vooral gericht is 

op het behalen van een E-peil (evaluatie van de inspanning), en niet zozeer naar het absoluut 

energieverbruik (Echar), terwijl dit nochtans vermeld wordt in de EPB-verslaggeving. 

Een eenvoudige oplossing bestaat hierin om zowel E-peil (of nieuwe energie-indicator) als Echar 

duidelijk te vermelden op de certificaten, waardoor bouwheren zowel een idee krijgen van de 

inspanning t.o.v. de eis, als een indicatie van het energieverbruik van de woning. Om zowel inspanning 

als energieverbruik te kunnen kaderen t.o.v. de rest van de nieuwbouwwoningen, kunnen enkele 

eenvoudig begrijpbare grafische voorstelling aan het certificaat toegevoegd worden. 

 

 

Figuur 107: Voorbeeld visuele vormgeving inspanning en energieverbruik t.o.v. rest van het 

patrimonium 
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7.3 VOORSTELLEN NIEUWE NORMALISATIE 

7.3.1 Notional building approach 

Algemeen 

‘Notional building’ betekent letterlijk ‘fictief gebouw’. De formule is identiek aan deze voor het E-peil: het 

karakteristiek primair energieverbruik van de woning wordt afgewogen tegenover een 

referentieverbruik. In deze methode is Echar,ref  echter gedefinieerd als het karakteristiek primair 

energieverbruik van een woning met dezelfde geometrische kenmerken (grootte, verliesoppervlakte, 

raamoppervlakte en –oriëntatie, …), maar waarop een vast maatregelenpakket, een referentiepakket, 

wordt toegepast.  

 

 

𝐸𝑛𝑜𝑡 = 100
E𝑐ℎ𝑎𝑟

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓
=  

 

 

Het is deze methode die momenteel uitgewerkt wordt voor de energieprestatieregelgeving voor tertiaire 

gebouwen, dus lijkt het zeker de moeite waard om verder te onderzoeken. 

De notional building methode kent enkele voordelen t.o.v. de huidige normalisatie: 

 De vergelijking met een identiek gebouw met vast maatregelenpakket is, voor de bouwheer en 

andere betrokkenen in het bouwproces, veel tastbaarder dan een vergelijking met een formule 

met regressiecoëfficiënten. De gebouwde woning kan vergeleken worden met ‘de stand der 

techniek’, waardoor het resultaat in de vorm van E-peil (of vervangende indicator) beter kan 

geïnterpreteerd worden. Zo kan geargumenteerd worden waarom de eis al dan niet gehaald 

wordt, bv. er wordt een beter ventilatiesysteem gekozen dan in het referentiepakket, maar het 

verwarmingssysteem heeft een lager rendement en er wordt minder isolatie toegepast. 

 De vergelijking met een identiek gebouw met vast maatregelenpakket duidt op een bepaald 

politiek ambitieniveau. “Iedereen moet xx% minder energie gebruiken dan wanneer het 

referentiepakket zou toegepast worden”. Indien de regelgeving wijzigt, zal zowel de berekening 

in de teller als de noemer van de E-peil breuk wijzigen, maar blijft het politiek ambitieniveau 

ongewijzigd. In de huidige methode verandert in dit geval enkel de teller, waardoor het 

ambitieniveau impliciet kan verstrengen of versoepelen, zoals reeds besproken in 7.2.1. 

In eerste instantie lijkt de notional building approach een normalisatie van het primair energieverbruik 

die een gelijkwaardig resultaat zal opleveren voor woningen met een verschillende grootte en 

verschillende vormefficiëntie. Immers, indien de woning een groter volume, of een grotere 

verliesoppervlakte heeft, zal niet alleen het primair energieverbruik stijgen (de teller van de breuk), 

maar ook het referentieverbruik (de noemer van de breuk). 

Nader onderzoekt leert echter dat de relatie tussen enerzijds Enot en anderzijds vloeroppervlakte en 

vormefficiëntie, afhankelijk is van het toegepaste maatregelenpakket (de teller van de breuk) en het 

vastgelegde referentiepakket (de noemer van de breuk). 
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Het karakteristiek primair energieverbruik resulterend uit beide pakketten omvat immers energieposten 

die enerzijds berekend worden op basis van de schiloppervlakte (transmissie- en infiltratieverliezen, 

zonnewinsten, …) en anderzijds op basis van het volume (ventilatieverliezen, sanitair warm water, …). 

We zouden bovenstaande formule als volgt kunnen schrijven: 

𝐸𝑛𝑜𝑡 = 100
E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑓(𝐴𝑡) +  E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑓(𝑉)

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑓(𝐴𝑡) + E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑓(𝑉)

 

Zowel de kwaliteit van de toegepaste gebouwschil t.o.v. de referentieschil (Echar,f(At) / Echar,ref,f(At)), als de 

kwaliteit van een aantal toegepaste systemen (bv. ventilatiesysteem) t.o.v. de referentiesystemen 

(Echar,f(V) / Echar,ref,f(V))  wordt beoordeeld. 

Enkel wanneer beide verhoudingen constant zijn, zal de notional building approach gebouwen met 

verschillende grootte en vormefficiëntie gelijkwaardig behandelen. In realiteit zal dit echter nooit het 

geval zijn, en treden onvermijdelijk effecten op die bepaalde woningen sterk kunnen bevoordelen of 

benadelen. Ter verduidelijking worden twee voorbeelden uitgewerkt. 

Voorbeeld 1 

Een eerste voorbeeld illustreert welke impact de verhouding tussen schiloppervlakte en volume heeft 

op de notional building approach.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gegeven zijn twee woningen met een identiek volume van 500 m3. De rijwoning heeft een 

verliesoppervlakte van 250 m2, terwijl dit voor de vrijstaande woning 500 m2 bedraagt. 

 Stel dat een aantal toegepaste systemen in beide woningen dezelfde kwaliteit hebben als in het 

referentiepakket, waardoor het gedeelte van de primaire energieverbruik dat op basis van het 

volume berekend wordt, zowel in de teller als in de noemer gelijk blijft, bv. 10.000 kWh. 

 Stel dat de toegepaste schil in beide woningen dubbel zo goed presteert als de schil van het 

referentiepakket, waardoor het gedeelte van het primair energieverbruik dat op basis van de 

schiloppervlakte berekend wordt, half zoveel wordt in de teller dan in de noemer. Voor de 

rijwoning en vrijstaande woning wordt respectievelijk een verbruik van 10.000 en 20.000 kWh 

verondersteld, terwijl een referentieverbruik van 20.000 en 40.000 kWh wordt bekomen. 

Voor de rijwoning vinden we: 

𝐸𝑛𝑜𝑡 = 100 
10.000 +  10.000

20.000 +  10.000
= 67 

En voor de vrijstaande woning: 

𝐸𝑛𝑜𝑡 = 100 
20.000 +  10.000

40.000 +  10.000
= 60 
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We stellen vast dat de notional building approach gebouwen met een verschillende geometrie niet 

gelijkwaardig behandelt. Op zich is dit geen probleem: stakeholders geven aan dat efficiënter 

vormgegeven woningen mogen resulteren in een lagere energie-indicator bij toepassing van een 

identiek maatregelenpakket. Zoals het voorbeeld echter illustreert, kunnen de minder efficiënt 

vormgegeven woningen bevoordeeld worden indien de eigenschappen van de schil relatief beter zijn 

dan de eigenschappen van (bepaalde) systemen. 

Analoog zullen ook woningen met dezelfde vormefficiëntie, maar verschillende grootte niet 

gelijkwaardig behandeld worden. Hoe groter de woning wordt, hoe groter immers de compactheid 

(verhouding volume/schiloppervlakte) wordt. Hierdoor zal de verhouding variëren tussen de 

energieposten die enerzijds op basis van de verliesoppervlakte, en anderzijds op basis van het volume 

berekend worden. Woningen met dezelfde vormefficiëntie, maar verschillende grootte, zullen op die 

manier toch een verschillende Enot opleveren. 

Voorbeeld 2 

Om de impact van het gekozen referentiepakket (de noemer) te demonstreren, wordt een variant op 

het bovenstaande referentiepakket toegepast, waarbij voor een performantere schil wordt gekozen: 

 Gegeven zijn dezelfde twee woningen met een identiek volume van 500 m3. De rijwoning heeft 

een verliesoppervlakte van 250 m2, terwijl dit voor de vrijstaande woning 500 m2 bedraagt. 

 Stel dat een aantal toegepaste systemen in beide woningen opnieuw dezelfde kwaliteit hebben 

als in het referentiepakket, waardoor het gedeelte van de primaire energieverbruik dat op basis 

van het volume berekend wordt, zowel in de teller als in de noemer gelijk blijft, bv. 10.000 kWh. 

 Stel dat de toegepaste schil in beide woningen half zo goed presteert als de schil van het 

referentiepakket, waardoor het gedeelte van het primair energieverbruik dat op basis van de 

schiloppervlakte berekend wordt, dubbel zoveel wordt in de teller dan in de noemer. Voor de 

rijwoning en vrijstaande woning wordt respectievelijk een verbruik van 10.000 en 20.000 kWh 

verondersteld, terwijl een referentieverbruik van 5.000 en 10.000 kWh wordt bekomen. 

Voor de rijwoning vinden we: 

𝐸𝑛𝑜𝑡 = 100 
10.000 +  10.000

5.000 +  10.000
= 133 

En voor de vrijstaande woning: 

𝐸𝑛𝑜𝑡 = 100 
20.000 +  10.000

10.000 +  10.000
= 150 

In dit voorbeeld haalt de rijwoning wel een lager Enot-niveau dan de vrijstaande woning. 

Opm: Ook de keuze voor een bepaald maatregelenpakket (de teller) bepaalt op analoge wijze de 

verhouding tussen de resultaten van verschillende typologieën. 

Resultaten 

Uit eerder aangehaald voorbeeld werd reeds duidelijk dat de keuze voor een bepaald 

maatregelenpakket en referentiepakket het resultaat kan beïnvloeden. Om dit verder te illustreren 

worden de resultaten getoond voor twee maatregelenpakketten (MP2 en MP4) en voor de 6 

typologieën. Er werden twee referentiepakketten geselecteerd waarmee Enot berekend wordt: 

 MP2:  
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 schil: Umax,2016; v50 = 4 m3/(h.m2); g-waarde 0,50; geen zonnewering 

 technieken 

 woningen: gascondensketel (ηgen = 0,92), ventilatiesysteem D met 

warmteterugwinning, zonneboiler 

 appartementen: gascondensketel (ηgen = 0,92), ventilatiesysteem D met 

warmteterugwinning, geen zonneboiler, combilus 

 MP7: origineel pakket regressie E-peil 

 Schil: K45; v50 = 4 m3/(h.m2); g-waarde 0,65; geen zonnewering 

 Technieken: gascondensketel (ηgen = 0,75), ventilatiesysteem C zonder vraagsturing, geen 

zonneboiler 

De details voor beide pakketten kunnen teruggevonden worden in paragraaf 5.3. 

Impact referentiepakket 

Zoals in Figuur 108 te zien is de impact van het referentiepakket zeer duidelijk wanneer we MP2 

gebruiken als maatregelenpakket. Gezien het gekozen maatregelenpakket (teller van de breuk) 

identiek is aan het referentiepakket (noemer van de breuk), zal dit in alle gevallen een Enot,MP2 van 100 

opleveren: 

 

Figuur 108: Resultaat Enot,MP2 bij toepassing van MP2 op de eengezinswoningen 

Uiteraard ligt de situatie, zoals te zien in Figuur 109, anders wanneer we MP7 gebruiken als 

referentiepakket (MP7 in de noemer en behoud van MP2 in de teller). We zien dat de verschillende 

typologieën een duidelijk verschillend resultaat opleveren. Overigens scoren de meest efficiënte 

typologieën de laagste Enot,MP7, wat een gewenst effect is. 
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Figuur 109: Resultaat Enot,MP7 bij toepassing van MP2 op de eengezinswoningen 

In de praktijk zal het gekozen maatregelenpakket wellicht verschillen van een vastgelegd 

referentiepakket. Daarom wordt ook MP4 genormaliseerd volgens Enot,MP2 en Enot,MP7. MP4 is een 

maatregelenpakket waarbij een ‘kostenoptimale’ schil en performante systemen worden toegepast. 

Een vergelijking van Figuur 110 en Figuur 111 toont duidelijk de impact van het referentiepakket: 

 Bij gebruik van MP2 als referentiepakket behalen de minst efficiënte typologieën de laagste 

Enot,MP2, wat ongewenst is. Bij toepassing van MP7 ligt de verhouding tussen de resultaten van de 

verschillende typologieën omgekeerd, en krijgen we wel een ‘beloning’ voor efficiëntere 

typologieën. 

 Bij gebruik van MP2 als referentiepakket krijgen we een zeer beperkte spreiding in de resultaten 

binnen typologieën: zo zien we resultaten voor de gesloten bebouwing variërend tussen 85 en 

91, ofwel een verschil van 7%. Bij toepassing van MP7 als referentiepakket zien we een variatie 

van 32 tot 46, ofwel een verschil van 44%. 
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Figuur 110: Resultaat Enot,MP2 bij toepassing van MP4 op de eengezinswoningen 

 

Figuur 111: Resultaat Enot,MP7 bij toepassing van MP4 op de eengezinswoningen 

Figuur 112 en Figuur 113 tonen de correlatie tussen de notional building approach met de twee 

toegepaste referentiepakketten voor vrijstaande woningen en gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers. Het wordt duidelijk dat het verband tussen beide normalisaties zowel afhankelijk is van 

de typologie als het toegepaste maatregelenpakket. De correlaties voor de overige typologieën worden 

getoond in BIJLAGE W. 
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Figuur 112: Correlatie Enot,MP2 en Enot,MP7 voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 113: Correlatie Enot,MP2 en Enot,MP7 voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

Problematiek grootte en vormefficiëntie 

Er wordt onderzocht hoe de notional building approach woningen met verschillende grootte en 

vormefficiëntie behandelt, en wat de impact is van het gekozen referentiepakket. Een goede energie-
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indicator mag kleinere woningen alleszins niet benadelen, en moet een incentive creëren voor een 

efficiënte vormgeving van woningen. 

Bij de keuze voor MP2 als referentiepakket zien we, in Figuur 114 en Figuur 115, onmiddellijk dat voor 

de vrijstaande woningen de resultaten van de verschillende maatregelenpakketten zich anders 

verhouden tot vloeroppervlakte en vormefficiëntie. Toepassing van MP1 levert voor de Enot,MP2 

normalisatie een duidelijke benadeling op voor kleine woningen, terwijl voor MP4 een (beperkte) 

omgekeerde trend zichtbaar is. Toepassing van MP5 levert gelijkaardige resultaten op ongeacht de 

grootte van de woning. 

 

Figuur 114: Invloed bruto vloeroppervlakte op Enot,MP2  voor vrijstaande woningen met 3 

slaapkamers 

Bij toepassing van MP1 en MP5 leidt een betere vormefficiëntie tot een hogere Enot,MP2-waarde, 

hetgeen een ongewenst effect is. Terwijl dit effect zwak is voor MP5, is dit in het geval van MP1 wel 

problematisch. Bij toepassing van MP4 worden efficiënt vormgegeven woning wel bevoordeeld met 

een lagere indicatorwaarde. 
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Figuur 115: Invloed vormefficiëntie op Enot,MP2 voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

Voor een goede interpretatie van de twee bovenstaande grafieken, is de relatie tussen 

vloeroppervlakte en vormefficiëntie van de woningen van belang. We zagen dat Enot,MP2 bij toepassing 

van MP5 woningen met een verschillende grootte gelijkwaardig behandelt maar woningen met een 

betere vormefficiëntie licht benadeelt. Uit Figuur 116 blijkt dat de grote woningen minder efficiënt zijn 

vormgegeven. We kunnen dus besluiten dat, indien kleine en grote woningen dezelfde vormefficiëntie 

zouden hebben, de grote woningen toch zouden bevoordeeld worden. 
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Figuur 116: Verband bruto vloeroppervlakte en vormefficiëntie voor vrijstaande woningen met 3 

slaapkamers 

De keuze voor MP7 als referentiepakket (zie Figuur 117) leidt tot meer uniforme resultaten voor de 

vrijstaande woningen. De impact van de grootte van de woning is beperkt, al zal afhankelijk van het 

toegepaste maatregelenpakket een lichte stijging (MP4 en MP5) of daling (MP1) te zien zijn voor 

grotere woningen. Opnieuw dient de relatie tussen vloeroppervlakte en vormefficiëntie mee in acht 

genomen te worden, waardoor de grotere woningen bij gelijke vormefficiëntie wellicht ook voor MP1 

een hoger resultaat zullen bekomen. 
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Figuur 117: Invloed bruto vloeroppervlakte op Enot,MP7 voor vrijstaande woningen met 3 

slaapkamers 

Voor elk onderzocht maatregelenpakket leidt een betere vormefficiëntie tot een beter Enot,MP7-resultaat, 

hetgeen een gewenst effect is (zie Figuur 118). Niet voor ieder maatregelenpakket is de daling van 

dezelfde grootteorde: voor MP4 is deze trend sterker dan voor MP1 en MP5. 

 

Figuur 118: Invloed vormefficiëntie op Enot,MP7 voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 
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Wanneer we echter dezelfde analyse uitvoeren op meer efficiënte typologieën, zien we in Figuur 119 

een omgekeerd effect. Voor de gesloten bebouwingen kunnen voor MP1 en MP5 reeds een stijgende 

trend opgemerkt worden voor een toenemende vormefficiëntie. 

 

Figuur 119: Invloed vormefficiëntie op Enot,MP7 voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers  

Voor de appartementen is dit omgekeerd effect zeer duidelijk aanwezig: de zeer vormefficiënte 

appartementen (midden-appartementen) behalen een duidelijk hoger Enot,MP7-niveau dan de minder 

efficiënte appartementen (hoek-appartementen) (zie Figuur 120). 
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Figuur 120: Invloed vormefficiëntie op Enot,MP7 voor appartementen met 2 slaapkamers 

Conclusie 

De voor-en nadelen van de notional building approach worden hieronder opgelijst: 

Voordelen 

 Tastbare en begrijpbare normalisatie. De gebouwde woning wordt vergeleken met ‘de stand der 

techniek’. 

 De vergelijking met een identiek gebouw met vast maatregelenpakket duidt op een bepaald 

politiek ambitieniveau. Dit ambitieniveau blijft ongewijzigd onafhankelijk van gewijzigde 

rekenmethode. 

Nadelen 

 Afhankelijk van toegepast maatregelenpakket en gekozen referentiepakket worden grote of 

kleine woningen bevoordeeld. 

 Afhankelijk van toegepast maatregelenpakket en gekozen referentiepakket worden 

vormefficiënte of niet-vormefficiënte woningen en typologieën bevoordeeld. 

 De indicator-waarde kan niet gebruikt worden om het energieverbruik tussen woningen van 

verschillende typologie en grootte te vergelijken. 

 Aangezien de keuze voor een referentiepakket het resultaat beïnvloedt, dient dit zeer 

weloverwogen vastgelegd te worden. Wordt een state-of-the-art maatregelenpakket gekozen, of 

kiezen we een minder ambitieus pakket? Hoe leggen we dit vast, en wat zijn de precieze 

gevolgen voor welk type woning? 

 Het benoemen van specifieke materialen of technieken kan door bepaalde partijen beschouwd 

worden als niet-neutraal. De keuze voor een bepaald referentiepakket zou door bouwheren en 
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andere actoren in het bouwproces kunnen geïnterpreteerd worden als zijnde een verstandige en 

weloverwogen keuze, terwijl dat niet het opzet is van de beschreven keuzes. 

 

Opmerking 

Dat de keuze voor een referentiepakket zo een grote impact heeft, zal voor velen beschouwd worden 

als een reden om de notional building approach niet toe te passen. Er dient echter in acht genomen te 

worden, dat ook voor de huidige E-peil normalisatie een referentiepakket werd gekozen (MP7), waarop 

een regressieanalyse werd toegepast om de regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 te bepalen. 

𝐸𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓 = 𝑎1 ∙ 𝐴𝑇,𝐸 + 𝑎2 ∙ 𝑉𝐸𝑃𝑅 + 𝑎3 ∙ 𝑉ℎ𝑦𝑔,𝑟𝑒𝑓 

Mocht men destijds een ander referentiepakket gekozen hebben (bv. MP2), dan zou dit geleid hebben 

tot andere regressiecoëfficiënten. Gezien deze regressiecoëfficiënten vermenigvuldigd worden met de 

verliesoppervlakte, het volume en het ventilatievolume (welke een functie is van het volume van de 

woning), zullen andere coëfficiënten leiden tot andere resultaten voor de verschillende typologieën. De 

verschillende typologieën kennen immers een ander verband tussen de verliesoppervlakte en het 

volume. Stel dat de coëfficiënt a1 zou stijgen, zouden woningen met veel verliesoppervlakte (niet-

vormefficiënte typologieën zoals vrijstaande woningen) een relatief hoge stijging zien van het 

referentieverbruik, waardoor het E-peil relatief lager zal uitvallen t.o.v. de efficiëntere typologieën zoals 

appartementen en gesloten bebouwingen. 

7.3.2 Average building approach 

Algemeen 

De ‘average building approach’ werd ontwikkeld als variant op de ‘notional building approach’ en tracht 

daarbij enkele problemen op te lossen die in voorgaande paragraaf aan bod kwam, namelijk: 

 Relatie vloeroppervlakte en energie-indicator 

 Relatie vormefficiëntie en energie-indicator 

 Gebruik van energie-indicator om energieverbruik van woningen te vergelijken ongeacht grootte 

en typologie. 

De formule ter berekening van deze energie-indicator is identiek aan deze voor het E-peil en de 

notional building approach: het karakteristiek primair energieverbruik van de woning wordt afgewogen 

tegenover een referentieverbruik. 

 

  

𝐸𝑎𝑣𝑔 = 100
E𝑐ℎ𝑎𝑟

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓

= 

 

 

Zoals de naam echter suggereert, wordt het referentiegebruik niet berekend door toepassing van een 

vastgelegd referentiepakket op de werkelijke geometrie van de woning (zoals bij notional building 

approach), maar door toepassing van dit pakket op een gemiddelde woning met hetzelfde volume. 

De geometrie van deze gemiddelde woning wordt bepaald op basis van een set gekozen 
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referentiewoningen, zoals de SENVIVV-woningen, of op basis van de volledige EPB-database (> 

100.000 woningen). Meer bepaald wordt de gemiddelde verliesoppervlakte berekend die 

correspondeert met een gegeven volume. 

Voor de berekening van het referentieverbruik (de noemer), zal dus ongeacht de vormefficiëntie van de 

woning eenzelfde verliesoppervlakte gebruikt worden. Het spreekt voor zich dat op die manier de 

efficiënt vormgegeven woningen sterk zullen bevoordeeld worden t.o.v. de minder efficiënt 

vormgegeven woningen: voor de berekening van het energieverbruik in de teller zal immers wel het 

werkelijk verliesoppervlakte gebruikt worden. Figuur 121 toont de resultaten voor de average building 

approach bij de toepassing van MP1 en het gebruik van MP7 als referentiepakket. Het is duidelijk dat 

er uitgesproken verschillen bestaan tussen de verschillende typologieën. 

 

Figuur 121: Resultaat Eavg,MP7 zonder correctie bij toepassing van MP1 op de onderzochte 

typologieën 

Toegepaste correctie 

Dit brengt dezelfde problematiek met zich mee die reeds aan bod kwam in de normalisatie van de 

nieuwe schilindicator naar equivalente boloppervlakte in paragraaf 6.3.2: willen we éénzelfde 

grenswaarde voor de indicator opleggen voor de verschillende typologieën, dan zal deze 

 Ofwel laag genoeg moeten liggen zodat vrijstaande woningen toch aan de eis kunnen voldoen, 

maar dan zal er geen incentive zijn voor appartementen om energiebesparende maatregelen te 

treffen. 

 Ofwel hoog genoeg moeten liggen zodat er voor appartementen toch een incentive bestaat, 

maar dan zullen de vrijstaande woningen onrealistische inspanningen moeten doen. 

Net zoals bij de S-factor, wordt een correctie doorgevoerd die ingrijpt op de rekenmethode van het 

karakteristiek energieverbruik (de teller), en rekening houdt met transmissieverliezen door gemene 

muren, zij het met een temperatuurreductiefactor van 0,2. In Figuur 122 is te zien dat op die manier de 
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efficiëntere typologieën nog steeds een lagere energie-indicator bekomen dan minder efficiënte 

typologieën, maar dat het wel mogelijk is om een uniforme eis op te leggen die voor iedere woning een 

incentive geeft en toch haalbaar is. 

 

Figuur 122: Resultaat Eavg,MP7 met correctie bij toepassing van MP1 op de onderzochte 

typologieën 

In vergelijking met de notional building approach, wordt de impact van het gekozen referentiepakket en 

toegepast maatregelenpakket aanzienlijk getemperd. Dit kan verklaard worden door het bestaan van 

een vaste relatie tussen het volume en de verliesoppervlakte van de fictieve referentiewoning, 

waardoor iedere energiepost uit het referentieverbruik kan berekend worden op basis van het volume:  

𝐸𝑎𝑣𝑔 = 100
E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑓(𝐴𝑡) + E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑓(𝑉)

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑓(𝑉)

 

We gebruiken hetzelfde voorbeeld uit paragraaf 7.3.1 om de impact hiervan te illustreren. 

Voorbeeld 3 
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 Gegeven zijn opnieuw twee woningen met een identiek volume van 500 m3. De rijwoning heeft 

een verliesoppervlakte van 250 m2, terwijl dit voor de vrijstaande woning 500 m2 bedraagt. 

 Stel dat het gedeelte van het primair energieverbruik dat op basis van het volume berekend 

wordt, voor de rijwoning en vrijstaande woning een verbruik van 10.000 kWh oplevert, beide 

woningen kennen immers dezelfde technieken en hetzelfde volume. 

 Stel dat het gedeelte van het primair energieverbruik dat op basis van de schiloppervlakte 

berekend wordt, voor de rijwoning en vrijstaande woning respectievelijk een verbruik van 10.000 

en 20.000 kWh oplevert. Beide woningen kennen immers dezelfde schilkwaliteit, maar de 

vrijstaande woning kent dubbel zoveel schiloppervlakte. 

 Het referentiegebruik wordt berekend op basis van het volume en is in beide gevallen gelijk. Dit 

is een verbruik dat overeenkomt met een gemiddelde woning van deze grootte. We nemen het 

gemiddelde van het referentiegebruik van de rijwoning (30.000 kWh) en de vrijstaande woning 

(50.000 kWh) uit voorbeeld 1 in paragraaf 7.3.1, namelijk 40.000 kWh. 

Voor de rijwoning vinden we: 

𝐸𝑎𝑣𝑔 = 100 
10.000 +  10.000

40.000
= 50 

En voor de vrijstaande woning: 

𝐸𝑎𝑣𝑔 = 100 
20.000 +  10.000

40.000
= 75 

We stellen vast dat de average building approach gebouwen met een verschillende geometrie niet 

gelijkwaardig behandelt. De meer efficiënte typologieën behalen een lagere indicatorwaarde t.o.v. 

minder efficiënte typologieën. 

Voorbeeld 4 

Bij toepassing van de average building approach en een uniform maatregelenpakket, zullen efficiëntere 

woningen en typologieën altijd een lagere indicatorwaarde bekomen dan de minder efficiënte woningen 

en typologieën. De verhouding tussen de resultaten van efficiëntere en minder efficiënte woningen, zal 

echter wel afhangen van het gekozen referentiepakket. 

Om het belang van het referentiepakket (de noemer) te demonstreren, wordt een performanter 

referentiepakket gekozen. Gezien zowel schil- als systeemmaatregelen op basis van het volume 

berekend worden, is het niet belangrijk of er voor dit referentiepakket eerder voor een performantere 

schil, dan wel performantere systemen gekozen wordt. 

 Gegeven zijn opnieuw twee woningen met een identiek volume van 500 m3. De rijwoning heeft 

een verliesoppervlakte van 250 m2, terwijl dit voor de vrijstaande woning 500 m2 bedraagt. 

 Hetzelfde maatregelenpakket (teller) wordt toegepast als in voorbeeld 4. 

 Het referentiegebruik wordt berekend op basis van het volume en is in beide gevallen gelijk. 

Gezien voor een performanter referentiepakket gekozen wordt, stellen we het referentiegebruik 

gelijk aan 30.000 kWh. 

Voor de rijwoning vinden we: 

𝐸𝑎𝑣𝑔 = 100 
10.000 +  10.000

30.000
= 60 

En voor de vrijstaande woning: 
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𝐸𝑎𝑣𝑔 = 100 
20.000 +  10.000

30.000
= 100 

Terwijl in vorig voorbeeld de vrijstaande woning een 50% hogere indicatorwaarde behaalde, ligt deze 

nu 67% hoger dan de indicatorwaarde voor de rijwoning. 

Resultaten 

Ook voor de average building approach zal de keuze voor een bepaald maatregelenpakket en 

referentiepakket het resultaat beïnvloeden. Deze invloed is echter veel beperkter dan in het geval van 

de notional building approach. Om dit te illustreren worden de resultaten getoond voor twee 

maatregelenpakketten (MP2 en MP4) en voor de 6 typologieën. Dezelfde twee referentiepakketten die 

reeds onderzocht werden voor de notional building approach, worden ook nu toegepast voor de 

berekening van Eavg: 

 MP2:  

 schil: Umax,2016, v50 = 4 m3/(h.m2); g-waarde 0,50; geen zonnewering 

 technieken 

 woningen: gascondensketel (ηgen = 0,92), ventilatiesysteem D met 

warmteterugwinning, zonneboiler 

 appartementen: gascondensketel (ηgen = 0,92), ventilatiesysteem D met 

warmteterugwinning, geen zonneboiler, combilus 

 MP7: origineel pakket regressie E-peil 

 Schil: K45; v50 = 4 m3/(h.m2); g-waarde 0,65; geen zonnewering 

 Technieken: gascondensketel (ηgen = 0,75), ventilatiesysteem C zonder vraagsturing, geen 

zonneboiler 

De details voor beide pakketten kunnen teruggevonden worden in paragraaf 5.3. 

Impact referentiepakket 

Figuur 123 en Figuur 124 tonen de resultaten waarbij MP2 werd toegepast. Op het eerste zicht 

verhouden de verschillende typologieën zich tot elkaar op dezelfde manier ongeacht het gekozen 

maatregelenpakket. Er zijn echter wel kleine verschillen: 

 In het geval MP7 als referentiepakket gekozen wordt, halen enkele vrijstaande woningen met 1 

slaapkamer lagere indicatorwaarden voor Eavg,MP7 dan sommige halfopen bebouwingen. Voor 

Eavg,MP2 is dit niet het geval. 

 Indien MP2 wordt gebruikt als referentiepakket, zien we een spreiding in de resultaten voor 

gesloten bebouwingen tussen 131 en 185, ofwel een stijging van 41%. Bij toepassing van MP7 

als referentiepakket variëren de resultaten tussen 41 en 65, wat een stijging van 58% betekent. 

 De distributies voor de vrijstaande woningen met 1 en 3 slaapkamers snijden elkaar rond het 

30ste percentiel voor Eavg,MP2, terwijl dit rond het 65ste percentiel is voor Eavg,MP7. 
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Figuur 123: Resultaat Eavg,MP2 bij toepassing van MP2 op de eengezinswoningen 

 

Figuur 124: Resultaat Eavg,MP7 bij toepassing van MP2 op de eengezinswoningen 

 

Uit de resultaten voor MP4 (zie Figuur 125 en Figuur 126) kunnen analoge conclusies getrokken 

worden: Ook hier zijn beperkte verschillen en een licht afwijkende spreiding van de resultaten op te 

merken. 
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Figuur 125: Resultaat Eavg,MP2 bij toepassing van MP4 op de eengezinswoningen 

 

Figuur 126: Resultaat Eavg,MP7 bij toepassing van MP2 op de eengezinswoningen 

Figuur 127 en Figuur 128 tonen de correlatie tussen de average building approach met de twee 

toegepaste referentiepakketten voor vrijstaande woningen en gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers. Het verband tussen beide normalisaties is ook bij de average building approach zowel 

afhankelijk van de typologie als het toegepaste maatregelenpakket, maar het effect is veel beperkter 

dan in geval van de notional building approach. Voor de gesloten bebouwingen tonen de trendlijnen 
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een verschillende hellingsgraad, maar voor de vrijstaande woningen (en de overige typologieën), 

liggen de trendlijnen ongeveer in elkaars verlengde. Zie BIJLAGE X voor analoge grafieken voor de 

andere typologieën. 

 

Figuur 127: Correlatie Eavg,MP2 en Eavg,MP7 voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 128: Correlatie Eavg,MP2 en Eavg,MP7 voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 
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Gezien de gesloten bebouwingen een afwijkend gedrag vertonen t.o.v. de andere typologieën, wordt 

onderzocht waaraan deze afwijking kan liggen. We maken het verschil tussen Eavg,MP2 en Eavg,MP7 en 

merken op dat bij toepassing van MP1 de kleine, en minder vormefficiënte woningen een groter 

verschil vertonen tussen beide normalisaties (zie Figuur 129 en Figuur 130). 

 

Figuur 129: Verband bruto vloeroppervlakte en afwijking tussen Eavg,MP2 en Eavg,MP7 voor gesloten 

bebouwingen met 3 slaapkamers 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

199 / 423  

 

 

Figuur 130: Verband vormefficiëntie en afwijking tussen Eavg,MP2 en Eavg,MP7 voor gesloten 

bebouwingen met 3 slaapkamers 

Ten slotte wordt ook de verhouding tussen beide normalisaties onderzocht, dit is onafhankelijk van het 

bestudeerde maatregelenpakket: 

𝐸𝑎𝑣𝑔,𝑀𝑃7

𝐸𝑎𝑣𝑔,𝑀𝑃2

=

100
E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑀𝑃𝑥

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑀𝑃7

100
E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑀𝑃𝑥

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑀𝑃2

=  
 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑀𝑃2

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓,𝑀𝑃7

 

In Figuur 131 en Figuur 132 zien we dat de verhouding Eavg,MP7 / Eavg,MP2 stijgt naargelang de woningen 

groter en minder vormefficiënt worden. 
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Figuur 131: Verband bruto vloeroppervlakte en verhouding Eavg,MP7 / Eavg,MP2 i.f.v. voor gesloten 

bebouwingen met 3 slaapkamers 

 

Figuur 132: Verband vormefficiëntie en verhouding Eavg,MP7 / Eavg,MP2 i.f.v. voor gesloten 

bebouwingen met 3 slaapkamers 
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Problematiek grootte en vormefficiëntie 

Er wordt onderzocht hoe de average building approach woningen met verschillende grootte en 

vormefficiëntie behandelt. Een goede energie-indicator mag kleinere woningen alleszins niet 

benadelen, en moet efficiënt vormgegeven woningen bevoordelen. 

Toepassing van MP2 als referentiepakket levert voor MP1 een gelijkwaardig resultaat op ongeacht de 

grootte van de woning, voor MP4 en MP5 zien we een stijging naarmate de vloeroppervlakte stijgt (zie 

Figuur 133). Opnieuw dient in acht genomen te worden dat grotere woningen meestal minder efficiënt 

zijn vormgegeven. 

 

Figuur 133: Invloed bruto vloeroppervlakte op Eavg,MP2 voor vrijstaande woningen met 3 

slaapkamers 

Figuur 134 geeft duidelijk weer dat de average building approach de efficiënter vormgegeven woningen 

bevoordeelt bij toepassing van MP2 als referentiepakket. 
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Figuur 134 : Invloed vormefficiëntie op Eavg,MP2 voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

Wanneer we MP7 gebruiken als referentiepakket is de stijging voor grotere woningen duidelijker 

aanwezig dan in het geval van MP2 (zie Figuur 135). 

 

Figuur 135 : Invloed bruto vloeroppervlakte op Eavg,MP7 voor vrijstaande woningen met 3 

slaapkamers 

Ook de daling bij een betere vormefficiëntie is sterker voor Eavg,MP7 dan Eavg,MP2 (zie Figuur 136). 
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Figuur 136: Invloed vormefficiëntie op Eavg,MP7 voor vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

Ook uit de resultaten van de efficiëntere typologieën, zoals de gesloten bebouwingen, kunnen 

bovenstaande conclusies getrokken worden. 

 

Figuur 137: Invloed bruto vloeroppervlakte op Eavg,MP7 voor gesloten bebouwingen met 3 

slaapkamers 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

204 / 423  

 

 

Figuur 138: Invloed vormefficiëntie op Eavg,MP7 voor gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers 

De resultaten voor Eavg,MP7 i.f.v. bruto vloeroppervlakte en vormefficiëntie worden voor de overige 

typologieën getoond in BIJLAGE Y en BIJLAGE Z. 

Conclusie 

De average building approach kent volgende voor- en nadelen 

Voordelen 

 Onafhankelijk van toegepast maatregelenpakket en gekozen referentiepakket worden kleine 

woningen niet benadeeld. 

 Onafhankelijk van toegepast maatregelenpakket en gekozen referentiepakket behalen 

vormefficiënte woningen en typologieën een lagere indicatorwaarde, hetgeen een realistisch 

resultaat is. 

 De indicator-waarde kan gebruikt worden om het energieverbruik tussen woningen van 

verschillende typologie en dezelfde grootte te vergelijken.  

 Tastbare en begrijpbare normalisatie. De gebouwde woning wordt vergeleken met ‘een 

gemiddelde woning met hetzelfde volume’. 

 De vergelijking met een gemiddeld gebouw met vast maatregelenpakket duidt op een bepaald 

politiek ambitieniveau. Dit ambitieniveau blijft ongewijzigd onafhankelijk van gewijzigde 

rekenmethode. 

Nadelen 

 De indicator-waarde kan niet gebruikt worden om het energieverbruik tussen woningen van 

verschillende grootte te vergelijken. Afhankelijk van het gekozen referentiepakket en toegepast 

maatregelenpakket zal de indicator-waarde meer of minder stijgen naargelang de grootte van de 

woning. 
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 De keuze voor het referentiepakket beïnvloedt het resultaat, zij het in veel mindere mate dan in 

de notional building approach. Gezien de impact van dit referentiepakket, dient dit zeer 

weloverwogen vastgelegd te worden. Wordt een state-of-the-art maatregelenpakket gekozen, of 

kiezen we een minder ambitieus pakket? Hoe leggen we dit vast, en wat zijn de precieze 

gevolgen voor welk type woning? 

 Het benoemen van specifieke materialen of technieken kan door bepaalde partijen beschouwd 

worden als niet-neutraal. De keuze voor een bepaald referentiepakket zou door bouwheren en 

andere actoren in het bouwproces kunnen geïnterpreteerd worden als zijnde een verstandige en 

weloverwogen keuze, terwijl dat niet het opzet is van de beschreven keuzes. 

7.3.3 Bedenkingen stakeholders over verschillende normalisaties 

Na stakeholderoverleg 2, werd een online enquête afgenomen bij de stakeholders waarin gevraagd 

werd de voorkeursvolgorde te bepalen tussen de twee bestaande normalisaties (Vlaamse E-peil en 

Waalse Ew-peil), en de twee nieuwe voorstellen (notional building approach en average building 

approach) (zie resultaten in BIJLAGE D). 

Average building approach 

65% van de stakeholders koos de average building approach als voorkeursoptie. De stakeholders 

geven volgende argumenten om hiervoor te kiezen: 

 Compacte woningen en typologieën stimuleren, niet alleen belangrijk op energievlak, maar ook 

goed ruimtelijk beleid 

 Kleine woningen niet afstraffen 

 Geeft correct beeld van de performantie van een ontwerp 

 Transmissieverliezen gemene muren zijn realiteit 

 Correctie zoals bij de nieuwe schilindicator voor uniformiteit 

 Beter begrijpbaar als referentie dan huidige regressiemethode 

Bedenkingen: 

 Gebouwschil en technieken moeten een aparte eis krijgen 

 Hoe zal het referentiemaatregelenpakket samengesteld worden? 

Notional building approach 

20% van de stakeholders koos voor de notional building approach als voorkeursoptie. De stakeholders 

geven volgende argumenten om hiervoor te kiezen: 

 Architecturale vrijheid (= vrijheid om ongestraft voor niet-vormefficiënte woningen en typologieën 

te kiezen) 

 Kleine woningen niet afstraffen (dit blijkt na verder onderzoek afhankelijk te zijn van gekozen 

maatregelenpakket en referentiepakket, zie paragraaf 7.3.1, Problematiek grootte en 

vormefficiëntie) 

Bedenkingen: 

 Hoe zal het referentiemaatregelenpakket samengesteld worden? 
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Waals Ew-peil 

10% van de stakeholders kiest voor (behoud van) de Waalse energie-indicator. Er werden geen 

argumenten opgegeven voor deze keuze, al zal dit vooral te maken hebben met de voorkeur voor 

continuïteit in de huidige regelgeving. 

Vlaams E-peil 

5% van de stakeholders kiest voor behoud van de huidige energie-indicator. De argumenten hiervoor 

zijn: 

 Continuïteit, kunnen vergelijken met verleden 

 Geen problemen met compactere woningen en kleinere woningen in huidig E-peil 

7.4 FORMULERING REFERENTIEPAKKETTEN 

Het werd reeds duidelijk dat de keuze voor een bepaald referentiepakket een impact heeft op het 

resultaat van de notional building en de average building approach. In het geval van de notional 

building approach is dit problematisch: afhankelijk van de keuze kunnen in bepaalde gevallen de minst 

efficiënte woningen en typologieën de beste resultaten behalen. In de average building approach is de 

impact veel beperkter, maar toch beïnvloedt de keuze voor het referentiepakket de resultaten, en de 

verhouding tussen resultaten voor verschillende typologieën. Afhankelijk van het toegepaste 

maatregelenpakket kunnen bepaalde woningen bevoordeeld of benadeeld worden t.o.v. andere 

woningen. De redenen hiervoor kunnen zeer complex zijn, en schuilen in de formules ter berekening 

van het energieverbruik in de teller en noemer van de breuk. 

Zoals reeds aangehaald werd, en ook in de opmerkingen van stakeholders naar voor kwam, zal de 

keuze voor een bepaald maatregelenpakket zorgen voor discussie. Hiervoor bestaan twee redenen: 

1. Het benoemen van specifieke materialen of technieken kan door bepaalde partijen beschouwd 

worden als niet-neutraal. De keuze voor een bepaald referentiepakket zou door bouwheren en 

andere actoren in het bouwproces kunnen geïnterpreteerd worden als zijnde een verstandige en 

weloverwogen keuze, terwijl dat niet het opzet is van de beschreven keuzes. 

2. De representativiteit van een bepaald maatregelenpakket zal voor discussie zorgen. De keuze 

voor een sterk verouderd referentiepakket kan zorgen voor een sterkere afwijking voor bepaalde 

woningen. Bij de keuze voor een ‘state-of-the-art’ maatregelenpakket is er nood aan 

cijfermateriaal om representativiteit van de maatregelen aan te tonen. 

7.4.1 Prestatie van systemen 

Om de eerste problematiek op te lossen, onderzoeken we hoe het referentiepakket kan 

gecommuniceerd worden zonder bepaalde producten te bevoordelen. 

Vastleggen van een specifiek pakket 

De voor de hand liggende optie is om bepaalde typesystemen te kiezen die gelinkt zijn aan specifieke 

prestaties, bv: 

 Ventilatiesysteem 

 freduc = x 

 rpreheat = x 
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 m-factor = x 

 Verwarmingssysteem 

 hgen = x 

 hstor = x 

 hdistr = x 

 hem = x 

 fprim = x 

Voordeel: 

 zeer simpel te communiceren 

Nadeel: 

 niet marktneutraal, kan gelinkt worden aan systemen van bepaalde fabrikanten 

Opm: ook al worden geen waarden gebruikt die exact overeenstemmen met een bepaald product op 

de markt, het feit dat je veeleer een goede freduc kiest i.p.v. een verlaagde rpreheat betekent vraagsturing 

i.p.v. warmteterugwinning. Bovendien, bepaalde ranges van freduc-waarden zijn via de nieuwe tabellen 

gelinkt aan bepaalde types vraagsturing. 

Vastleggen van een systeemprestatie 

Een tweede mogelijkheid is het bepalen van de totale systeemprestatie: 

 prestatie ventilatiesysteem = freduc × rpreheat × m-factor 

 prestatie verwarmingssysteem = hgen × hstor ×hdistr × hem / fprim 

Voordelen: 

 Het is marktneutraal, er worden geen discrete keuzes gemaakt voor bepaalde systemen 

 Het is ook niet impliciet associeerbaar met bepaalde systemen, zo kan bv. een bepaalde 

prestatie van een ventilatiesysteem zowel bereikt worden met een hoge freduc en lage rpreheat als 

omgekeerd 

 Het is een realistische benadering waarmee producenten en ontwerpers kunnen wijzen op de 

totaalprestatie van een gebouwaspect: 

 ventilatie = freduc × rpreheat × m-factor  beter/slechter ventilatie-installatie 

 verwarming = hgen × hstor × hdistr × hem / fprim  beter/slechter verwarmingssysteem 

 optimaal evenwicht tussen zonnewinsten in zomer vs. winter kan zowel mits goede 

zonwering als mits spreiding en oriëntatie van ramen of mits andere g-waarden naargelang 

de oriëntatie  ontwerpvrijheid om tot de referentie-prestatie te geraken 

Nadeel: 

 ‘prestatie verwarmingssysteem’ communiceert minder vlot dan bv. ‘condensatieketel zonder 

opslagvat, met radiatoren met thermostaatkranen’. 

7.4.2 Representativiteit maatregelenpakket 

Om discussies over de representativiteit van maatregelenpakketten te vermijden, kunnen we gebruik 

maken van de EPB-database en zo vergelijken met het werkelijk gebouwd patrimonium. Dit kan op 

verschillende manieren: 

1. Het nemen van gemiddelde waarden: kan bias geven i.f.v de verdeling tussen typologieën 
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 bv.: Appartementen kennen typisch een hoger glaspercentage, maar een kleinere 

verliesoppervlakte dan andere typologieën. Indien we de gemiddelde U-waarde van de 

verliesoppervlakte berekenen voor iedere woning uit de database, en hiervan het 

gemiddelde berekenen voor het totale patrimonium, zullen de vele (kleine) appartementen 

zwaar doorwegen en zorgen voor een onrealistisch hoge gemiddelde U-waarde. 

2. Het nemen van de mediaan: dit is echter een discrete keuze en is niet per definitie representatief 

 bv.: Indien 49% van de bouwheren een luchtdichtheidstest laten uitvoeren zal de mediaan 

voor de v50-waarde 12 m3/(h.m2) bedragen. Loopt dit op naar 51%, dan daalt de mediaan 

voor de v50-waarde enorm. 

3. Het nemen van een gewogen gemiddelde: dit zorgt ervoor dat we vergelijken met het 

patrimonium als geheel. Vanuit overheidsstandpunt is immers een totale daling van het 

energieverbruik wenselijk. 

 bv.: Een daling van de gemiddelde U-waarde voor vrijstaande woningen zal op patrimonium-

niveau voor een grotere energiebesparing zorgen dan de daling van de gemiddelde U-

waarde voor appartementen. 

 Er worden twee type gewogen gemiddeldes voorgesteld: 

 Oppervlakte-gewogen: voor Um en v50 

 Volume-gewogen: voor ventilatieverliezen, zonnewinsten, sanitair warm water, 

hernieuwbare energie, hulpenergie, … 

7.5 CONCRETE UITWERKING AVERAGE BUILDING APPROACH 

De filosofie achter de ‘average building approach’ kwam reeds aan bod in paragraaf 7.3.2: Het 

energieverbruik van een woning wordt vergeleken met een referentieverbruik dat berekend is op basis 

van een gemiddelde woning met hetzelfde volume. 

In wat volgt wordt de berekeningsmethode concreet uitgewerkt en worden gemaakte aannames 

getoond. 

Voor volgende twee referentiepakketten wordt gedemonstreerd hoe de verschillende energieposten in 

het referentieverbruik van de average building methode berekend worden: 

 MP7: het referentiepakket dat gebruikt werd voor de regressieanalyse in de referentie van het 

huidige E-peil 

 Een patrimonium-gemiddeld pakket: berekend a.d.h.v. de EPB-database 

De energie-indicator berekend met referentiepakket MP7, wordt aangeduid als Eavg,MP7 terwijl het 

gemiddeld pakket simpelweg aangeduid wordt als Eavg. 

7.5.1 Berekeningsmethode 

Volgende paragrafen tonen stapsgewijs welke berekeningen dienen te gebeuren om het 

referentieverbruik te berekenen. 

Gemiddelde verliesoppervlakte 

De meeste posten uit het referentieverbruik worden berekend op basis van het volume van de woning. 

Hierop bestaan twee uitzonderingen, namelijk de transmissieverliezen en de infiltratieverliezen. Deze 
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worden berekend op basis van een gemiddelde verliesoppervlakte corresponderend met het gegeven 

volume van de woning. 

Om deze gemiddelde verliesoppervlakte te bepalen, wordt voor iedere woning in een set 

referentiewoningen de vormefficiëntie bepaald. Hiervoor delen we de equivalente boloppervlakte (Abol) 

– corresponderend met het gegeven volume – door het werkelijk verliesoppervlakte (AT). De 

equivalente boloppervlakte wordt afgeleid uit de formules ter berekening van het volume en de 

oppervlakte van een bol. 

Vormefficiëntie =
Abol

AT

=
4 ∙ 𝜋 (

3 ∙ V
4 ∙ 𝜋

)
2/3

AT

 

Vervolgens berekenen we het volume-gewogen gemiddelde voor de referentieset. Dit betekent dat de 

vormefficiëntie van grote woningen zwaarder zal doorwegen op dit gemiddelde dan de vormefficiëntie 

van kleine woningen, hetgeen ook de realiteit weerspiegelt: de vormefficiëntie van een grote woning zal 

een grotere impact hebben op het totaal energieverbruik van het patrimonium, dan de vormefficiëntie 

van een kleinere woning. 

De gemiddelde corresponderende verliesoppervlakte voor een gegeven volume wordt vervolgens 

berekend door de equivalente boloppervlakte van dit volume te delen door de volume-gewogen 

gemiddelde vormefficiëntie. 

A
T,gem,V

 =
Abol

(
Abol

AT
)

gem,V

 

Merk op dat deze corresponderende verliesoppervlakte ook berekend kan worden op basis van een 

andere geometrische vorm dan een bol, zoals bv. een kubus. Er werd gekozen voor een bol omdat dit 

de meest compacte vorm is, en de patrimonium-gemiddelde verliesoppervlakte de oppervlakte van een 

bol goed benaderd.  

Transmissieverliezen 

Gezien het referentieverbruik bepaald wordt voor een fictief gebouw met een gegeven volume, is er 

geen geometrische informatie beschikbaar zoals oppervlaktes van verschillende 

scheidingsconstructies (gevels, vloer, dak, gemene muren, …), vensterafmetingen (dimensies, 

glasoppervlakte,...) of bouwknopen. 

Daarom worden simulaties uitgevoerd op de 6 bestudeerde typologieën, waarbij het gekozen 

referentiepakket wordt toegepast op reële geometrieën uit de EPB-database. Vervolgens wordt de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie HT per individuele case gedeeld door het werkelijke 

verliesoppervlakte, waardoor een gemiddelde Um-waarde per woning gevonden wordt. 

Opmerking: de simulaties houden geen rekening met transmissieverliezen via bouwknopen, waardoor 

de Um-waarden licht onderschat worden. 

Vervolgens wordt een gewogen gemiddelde berekend dat rekening houdt met de grootte van het 

verliesoppervlakte van de woning, en het voorkomen van de typologie in de database. Zo bekomen de 

appartementen een hoge Um wegens het relatief hoge glaspercentage, maar wegen deze minder zwaar 

door dankzij de beperkte verliesoppervlakte. Ook de vrijstaande woningen met 1 slaapkamer wegen 
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zeer beperkt door, aangezien deze typologie minder dan 1% van alle woningen uit de database 

uitmaakt. 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie voor het referentieverbruik wordt berekend door 

deze oppervlakte-gewogen gemiddelde Um,gem,At te vermenigvuldigen met de volume-gewogen 

gemiddelde equivalente verliesoppervlakte. 

HT = Um,gem,At ∙ AT,gem,V 

 

Infiltratieverliezen 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor infiltratie wordt bepaald door de v50-waarde van het gekozen 

referentiepakket toe te passen op de volume-gewogen gemiddelde equivalente verliesoppervlakte. 

HV,inf = 0,34 ∙ 0,04 ∙ v̇50 ∙ AT,gem,V 

 

Hygiënische ventilatieverliezen 

De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor hygiënische ventilatie wordt, zoals in de EPB-methode, bepaald 

in functie van het volume van de woning, hetzij met toepassing van de totale systeemprestatie eerder 

dan aparte reductie- en vermenigvuldigingsfactoren voor vraagsturing, warmteterugwinning en 

uitvoeringskwaliteit. 

HV,hyg = 0,34 ∙ (rpreheat ∙ freduc  ∙ m-factor) ∙ V [0,2 + 0,5 e
(

-V
500

)
] 

Manueel openen van ramen 

Voor de bepaling van het oververhittingsrisico wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt door manueel 

openen van opengaande ramen berekend. Om deze coëfficiënt te berekenen moeten we beschikken 

over de oppervlakte van de ramen zonder inbraakrisico. Gezien er geen gedetailleerde informatie 

beschikbaar is in de EPB-database over het type ramen (draai, draai-kip, schuiframen, ..) en de ligging 

van de ramen (bv. verdiepingshoogte), kan het inbraakrisico niet beoordeeld worden. Daarom werden 

volgende aannames gemaakt: 

 50% van de aanwezige ramen kunnen volledig geopend worden (draai of draai-kip)  

 50% van de opengaande ramen van eengezinswoningen vertonen geen inbraakrisico 

 100% van de opengaande ramen van appartementen vertonen geen inbraakrisico, omdat deze 

zich meestal boven het gelijkvloers bevinden. 

M.a.w. wordt 25% van de ramen van eengezinswoningen beschouwd als opengaande ramen zonder 

inbraakrisico, terwijl dit voor de appartementen 50% bedraagt.  

Voor iedere woning in de EPB-database wordt de oppervlakte opengaande ramen zonder inbraakrisico 

berekend en genormaliseerd naar het gebouwvolume. 

oppervlakte opengaande ramen zonder inbraakrisico per m3 gebouwvolume =  
Awindow,free,open

V
 

Opnieuw wordt een volume-gewogen gemiddelde bepaald voor het patrimonium: 
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[
Awindow,free,open

V
]
gem,V

= 0,018 
m2

m3
 

De oppervlakte opengaande ramen zonder inbraakrisico van de fictieve referentiewoning kan berekend 

worden door vermenigvuldiging met het volume van de woning. 

Awindow,free,open = [
Awindow,free,open

V
]
gem,V

 ∙ V = 0,018 ∙ V 

HV,free,nat,overh wordt vervolgens conform de EPB-methode bepaald als: 

HV,free,nat,overh=0,34 ∙ 45,3 ∙ 0,018 ∙ V 

Interne warmtewinsten 

De interne warmtewinsten worden zoals in de EPB-methode bepaald in functie van het volume van de 

woning. 

Zonnewinsten 

Zoals bij de transmissieverliezen reeds vermeld werd, is er geen geometrische informatie (grootte, 

oriëntatie, …) beschikbaar over de ramen in het fictieve gebouw waarop het referentieverbruik 

berekend wordt. Opnieuw worden simulaties ingezet op de 6 geselecteerde typologieën, waarop de g-

waarden en eventuele zonnewering uit het referentiepakket worden toegepast. 

Als resultaat vinden we per gesimuleerde case de maandelijkse zonnewinsten voor verwarming en 

koeling. Deze worden omgerekend naar de maandelijkse zonnewinst per m3, waarvan een maandelijks 

gewogen gemiddelde berekend wordt op basis van het volume van de woning en het voorkomen van 

de typologie in de EPB-database. 

Primair energieverbruik verwarming 

Nu alle warmtewinsten en –verliezen gekend zijn, kan (d.m.v. de warmtecapaciteit uit het 

referentiepakket en de hieruit berekende benuttingsfactor) de maandelijkse warmtebalans voor 

verwarming opgemaakt worden, waaruit de jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming wordt 

berekend. 

Deze primaire energiebehoefte voor verwarming wordt berekend volgens de EPB-methode, waarbij 

opnieuw de totale systeemefficiëntie gebruikt wordt, eerder dan aparte rendementen voor opwekking, 

opslag, distributie en afgifte, en een primaire energiefactor. 

Qheat,prim= 
Qheat,net

[
η

gen
 ∙ ηstor ∙ ηdistr ∙ η𝑒𝑚

f
prim

]

 

Primair energieverbruik koeling 

Analoog aan de verwarmingsberekening wordt de warmtebalans opgemaakt voor oververhitting en 

koeling, waaruit de conventionele waarschijnlijkheid op de plaatsing van actieve koeling en het 

fundamentele, netto, finaal en primair energieverbruik voor koeling berekend wordt. 

Primair energieverbruik sanitair warm water 

Het netto energiebehoefte voor sanitair warm water, zowel voor badkamer als keuken, wordt volgens 

de formule in de EPB-methode berekend op basis van het gebouwvolume.  
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Om het primair energieverbruik te bepalen, wordt opnieuw de netto energiebehoefte vermenigvuldigd 

met een totale systeemefficiëntie, eerder dan opwekkingsrendement, systeemrendement, 

warmteterugwinning en primaire energiefactor apart door te rekenen. 

Qwater,prim= 

Qwater,net

[
ηgen ∙ ηsys

rwater ∙ fprim

]
 

 

Hulpenergie 

De hulpenergie kan volledig overgenomen worden uit de EPB-methode. De meeste 

hulpenergieverbruiken worden berekend op basis van het volume. Voor waakvlammen wordt een vast 

energieverbruik opgegeven. 

Hernieuwbare energie 

De hernieuwbare energie kan volledig overgenomen worden uit de EPB-methode. 

7.5.2 Eavg,MP7: referentiepakket MP7 

Gemiddelde verliesoppervlakte 

Om de gemiddelde verliesoppervlakte overeenkomstig met een gegeven volume te berekenen, wordt 

voor Eavg,MP7 een beroep gedaan op de SENVIVV-geometrieën. Zo zal het oorspronkelijke  

referentiepakket ter bepaling van de regressiecoëfficiënten van Echar,ref in het E-peil (standaard 

bouwpraktijk voor 2006) toegepast worden op de oorspronkelijke geometrieën. 

We gebruiken de set van 192 SENVIVV-woningen, uitgebreid met 11 studio’s, en vinden een volume-

gewogen gemiddelde vormfactor van 1,015. 

De gemiddelde corresponderende verliesoppervlakte voor een gegeven volume wordt vervolgens 

berekend door de equivalente boloppervlakte van dit volume te delen door de volume-gewogen 

gemiddelde vormefficiëntie. 

A
T,gem,V

 =
Abol

(
Abol

AT
)

gem,V

= 

4 ∙ π (
3 ∙ V

4 ∙ π
)

2/3

1,015
 

Transmissieverliezen 

In het oorspronkelijk pakket voor de bepaling van de regressiecoëfficiënten voor het referentieverbruik 

van het E-peil, werd de U-waarde voor glas vastgelegd op 2,5 W/(m2.K). Voor de opake delen werd 

geen U-waarde opgegeven maar werd, ongeacht de geometrie van de woningen, een K-peil van K45 

vastgelegd. Dit betekent dat compacte woningen een hogere U-waarde zullen hebben voor de opake 

delen dan minder compacte woningen. 

Hoewel de resulterende Um-waarde kan gevonden worden na simulaties – zoals in 7.5.1 beschreven – 

werd in dit geval Um berekend voor alle 100.000 cases uit de database. Er is immers een eenvoudig 

verband tussen K-peil, compactheid en Um: 

C ≤ 1 : K = Um .100 
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1 < C ≤ 4 : K = 
Um . 300

C+2
 

4 < C : K = Um . 50 

  

Vervolgens werd het verliesoppervlakte-gewogen gemiddelde bepaald: 

Um,gem,At = 0,55 W/(m².K) 

Infiltratieverliezen 

Voor luchtdichtheid worden de waarden bij ontstentenis gebruikt: 

v̇50,heat = 12 m3/(h∙m2) 

v̇50,cool = 0 m3/(h∙m2) 

 

Hygiënische ventilatieverliezen 

Er wordt een ventilatiesysteem C toegepast zonder vraagsturing. Voor de uitvoeringskwaliteit worden 

de waarden bij ontstentenis gebruikt. 

(rpreheat ∙ freduc ∙ m-factor)
heat

= 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 1,5 

(rpreheat ∙ freduc ∙ m-factor)
cool

= 1 ∙ 1 ∙ 1 = 1 

 

Zonnewinsten 

Het toegepaste glas heeft een g-waarde van 0,65, de vensters hebben een raamreductiefactor van 

70%. Er wordt geen zonwering toegepast en voor de oversteekhoeken worden de waarden bij 

ontstentenis gebruikt. 

De simulaties worden uitgevoerd voor de 6 bestudeerde typologieën. De maandelijkse zonnewinsten 

voor verwarming en koeling worden gedeeld door het volume van de woning zodat een zonnewinst per 

m3 bekomen wordt, waarvan een gewogen gemiddelde wordt bepaald: 

Tabel 33: Zonnewinsten ter berekening van Eavg,MP7 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Qs,heat (kWh/m3) 0,13 0,26 0,68 0,99 1,16 1,15 1,15 1,12 0,95 0,52 0,15 0,10 

Qs,cool (kWh/m3) 0,27 0,55 0,89 1,12 1,31 1,32 1,32 1,27 1,10 0,78 0,41 0,15 

             

Primair energieverbruik verwarming 

Uit de warmtebalans wordt de netto-energiebehoefte voor verwarming bepaald. De woningen worden 

verondersteld halfzwaar gebouwd te zijn, de thermische warmtecapaciteit bedraagt 117.000 V (J/K). 

Er wordt een gasolieketel (fprim =1) met 30%-deellastrendement van 87% (hgen = 0,75) toegepast, er is 

geen buffervat (hstor = 1) en er zijn geen distributieverliezen (hdistr = 1). Er worden hoge-temperatuur 

radiatoren met thermostaatkranen toegepast (hem = 0,87). 
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De totale systeemefficiëntie bedraagt 

ηgen ∙ ηstor ∙ ηdistr ∙ ηem

fprim

= 
0,75 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,87

1
= 0,65 

Primair energieverbruik koeling 

Uit de warmtebalans wordt de netto-energiebehoefte voor koeling bepaald. Zoals in de EPB-methode 

wordt een vast rendement verondersteld voor koeling dewelke het primair energieverbruik oplevert. 

Primair energieverbruik sanitair warm water 

Er wordt een verbrandingstoestel met warmteopslag toegepast (hgen = 0,45). Voor de keuken geldt een 

systeemrendement van hsys = 0,24, terwijl het bad een systeemrendement kent van hgen = 0,72. Er is 

geen warmteterugwinning op het afvoerwater (rwater = 1). 

De totale systeemefficiëntie voor de keuken bedraagt: 

(
ηgen ∙ ηsys

rwater∙ fprim

) = (
0,45 ∙ 0,24

1∙ 1
) = 0,11  

En voor het bad:  

(
ηgen ∙ ηsys

rwater ∙ fprim

) == (
0,45 ∙ 0,72

1∙ 1
) = 0,32 

 

Hulpenergie 

Het verwarmingssysteem kent volgende hulpenergie-posten: 

 een pomp zonder regeling: 0,7 × V (kWh) 

 een ketel met ventilator: 0,3 × V (kWh) 

 elektronische regeling: 0,2 × V (kWh) 

De wisselstroomventilator van het ventilatiesysteem heeft een vermogen F van  0,125 × V (W). Het 

jaarlijks hulpenergieverbruik wordt berekend als volgt: 

Waux,fans = ∑ tm × F / 3,6 = 1,095 × V (kWh) 

Waardoor het totaal hulpenergieverbruik berekend wordt als 

Waux,tot = 2,295 × V (kWh). 

Hernieuwbare energie 

Er wordt geen hernieuwbare energie opgewekt. 

Totaal referentieverbruik Echar,ref voor Eavg,MP7 

De som van het primair energieverbruik voor verwarming, koeling, sanitair warm water en hulpenergie, 

verminderd met de opgewekte hernieuwbare energie levert een totaal referentieverbruik Echar,ref op dat 

– bij benadering – in functie van het volume van de EPB-eenheid kan berekend worden met volgende 

formule: 

 Echar,ref = -0,02 × VEPW 
2 + 60,923 × VEPW + 5323,7 (kWh) 
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Figuur 139: Berekening Echar,ref voor Eävg,MP7 i.f.v. het volume van de EPB-eenheid 

7.5.3 Eavg: gemiddeld referentiepakket  

Gemiddelde verliesoppervlakte 

Om de gemiddelde verliesoppervlakte overeenkomstig met een gegeven volume te berekenen, wordt 

voor Eavg een beroep gedaan op de volledige EPB-database. We vinden een volume-gewogen 

gemiddelde vormfactor van 1,187. 

De gemiddelde corresponderende verliesoppervlakte voor een gegeven volume wordt vervolgens 

berekend door de equivalente boloppervlakte van dit volume te delen door de volume-gewogen 

gemiddelde vormefficiëntie. 

A
T,gem,V

 =
Abol

(
Abol

AT
)

gem,V

= 

4 ∙ π (
3 ∙ V

4 ∙ π
)

2/3

1,187
 

Transmissieverliezen 

Op basis van de gemiddelde U-waarde per woning in de EPB-database wordt een verliesoppervlakte-

gewogen gemiddelde bepaald: 

Um,gem,At = 0,442 W/(m2∙K) 
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Infiltratieverliezen 

Gezien in minder dan 15% van alle woningen in de EPB-database een luchtdichtheidstest werd 

uitgevoerd, is het moeilijk om een realistische gemiddelde luchtdichtheidswaarde te berekenen: 

 Indien alle waarden bij ontstentenis worden meegerekend, vinden we een v50-waarde van 10,4 

m3/(h.m2), wat onrealistisch hoog lijkt 

 Indien enkel de werkelijk gemeten waarden worden meegerekend, vinden we een v50-waarde 

van 3,4 m3/(h.m2), wat vrij laag ligt gezien de meting meestal wordt uitgevoerd bij een groep 

‘voortrekkers’ en passiefwoningen waarbij een bijzondere aandacht geschonken werd aan de 

luchtdichtheid 

Omdat er geen realistische luchtdichtheidswaarde kan berekend worden voor het patrimonium, wordt 

de v50-waarde vastgelegd als: 

v̇50,heat = 6 m3/(h∙m2) 

v̇50,cool = 6 m3/(h∙m2) 

Hygiënische ventilatieverliezen 

Voor iedere case in de EPB-database wordt de systeemefficiëntie (rpreheat × freduc × m) bepaald, zowel 

voor verwarming als voor koeling. Vervolgens wordt een volume-gewogen gemiddelde bepaald: 

(rpreheat ∙ freduc ∙ m-factor)
heat,gem,V

 = 1,069 

(rpreheat ∙ freduc ∙ m-factor)
cool,gem,V

 = 1,069 

Opmerking: Toevallig komt de systeemefficiëntie voor verwarming en koeling tot enkele cijfers na de 

komma overeen. Terwijl de m-factor, in geval de waarden bij ontstentenis gebruikt worden, lager ligt bij 

koeling dan voor verwarming. Dit wordt gecompenseerd door een hogere rpreheat in geval van bypass 

van de warmteterugwinning voor ventilatiesysteem D. 

Zonnewinsten 

Zoals reeds vermeld beschikken we in de EPB-database niet over gedetailleerde informatie over de 

vensters zoals oriëntatie, zonwering, oversteekhoeken en g-waarden. We veronderstellen dat er geen 

zonwering wordt toegepast en dat dat het glas een g-waarde heeft van 0,63. Er worden simulaties 

uitgevoerd op de 6 bestudeerde typologieën en de volume-gewogen gemiddelde maandelijkse 

zonnewinst per m3 wordt berekend: 

Tabel 34: Zonnewinsten ter berekening van Eavg 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Qs,heat (kWh/m3) 0,12 0,26 0,66 0,96 1,12 1,11 1,11 1,09 0,92 0,50 0,15 0,10 

Qs,cool (kWh/m3) 0,26 0,53 0,86 1,08 1,27 1,28 1,28 1,23 1,07 0,76 0,39 0,15 

 

Primair energieverbruik verwarming 

Voor iedere woning in de EPB-database wordt de systeemefficiëntie (hgen × hstor × hdistr × hem / fprim) 

bepaald, waarna een volume-gewogen gemiddelde gemaakt wordt: 
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ηgen ∙ ηstor ∙ ηdistr ∙ ηem

fprim

= 0,856 

Primair energieverbruik koeling 

Uit de warmtebalans wordt de netto-energiebehoefte voor koeling bepaald. Zoals in de EPB-methode 

wordt een vast rendement verondersteld voor koeling dewelke het primair energieverbruik oplevert. 

Primair energieverbruik sanitair warm water 

Voor iedere woning wordt de netto vraag voor sanitair warm water berekend op basis van het volume. 

Op basis van het primair energieverbruik voor sanitair warm water wordt voor iedere woning in de 

database een totaalrendement berekend. Eventueel aanwezige zonneboilers zullen dus leiden tot een 

hoger totaalrendement. Er wordt een volume-gewogen gemiddelde bepaald:  

(
Qwater,net

Qwater,prim

)
gem,V

 = (
ηgen ∙ ηsys

rwater ∙ fprim

)
gem,V

 = 0,355 

Hulpenergie 

Voor iedere woning wordt het primair hulpenergieverbruik genormaliseerd naar volume. Er wordt een 

volume-gewogen gemiddelde bepaald:  

(
Waux

V
)

gem,V

= 4,25 kWh/m3 

Hernieuwbare energie 

Voor iedere woning wordt de opgewekte hernieuwbare energie genormaliseerd naar volume. Er wordt 

een volume-gewogen gemiddelde bepaald:  

(
QRE

V
)

gem,V

= 0,68 kWh/m3 

7.6 RESULTATEN 

7.6.1 Vergelijking resultaten Eavg,MP7 & Eavg 

De resultaten van de verschillende typologieën en toegepaste maatregelenpakket voor Eavg,MP7 en Eavg 

gedragen zich zeer gelijkaardig ondanks het gekozen referentiepakket. Reeds in 7.3.2 werd 

aangetoond dat de keuze van het referentiepakket een beperkte invloed heeft op het resultaat in geval 

van de average building approach. Uiteraard wordt een andere absolute waarde bekomen, maar de 

verhoudingen tussen verschillende typologieën en maatregelenpakketten is grotendeels dezelfde. 

Bij toepassing van MP1 (zie Figuur 140 en Figuur 141) zien we zeer beperkte verschillen tussen de 

verhoudingen van de cumulatieve distributies van de verschillende typologieën. De verschillen zijn te 

zoeken in kleine details: zo snijden de distributies voor ‘vrijstaand 1 slaapkamer’ en ‘vrijstaand 3 

slaapkamers’ elkaar bij de 40ste percentiel in geval van Eavg,MP7, terwijl dit rond de 30ste percentiel is voor 

Eavg. 
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Figuur 140: Resultaat Eavg,MP7 bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

 

Figuur 141: Resultaat Eavg bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën  

Toepassing van MP2 (zie Figuur 142 en Figuur 143) levert een duidelijkere impact op. Dit is 

grotendeels te verklaren doordat in geval van MP2 een onderscheid gemaakt wordt tussen de 

toegepaste systemen voor woningen enerzijds en appartementen anderzijds. In paragraaf 7.3.2 werd 

besproken hoe zowel gekozen maatregelenpakket als vastgelegd referentiepakket de verhouding van 

de resultaten kunnen beïnvloeden. 
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Figuur 142: Resultaat Eavg,MP7 bij toepassing van MP2 op de verschillende typologieën  

 

Figuur 143: Resultaat Eavg bij toepassing van MP2 op de verschillende typologieën  

Voor de resultaten van MP3 tot MP7 wordt verwezen naar BIJLAGE AA. 

Uit de resultaten voor MP2 werd duidelijk dat de resultaten voor verschillende maatregelenpakketten 

(woningen/appartementen) zich anders verhouden tot elkaar voor verschillende referentiepakketten. 

Op basis hiervan zou men kunnen vermoeden dat de sterke gelijkenis in bovenstaande figuren vooral 

te wijten is aan het feit dat één vast maatregelenpakket (of twee vaste pakketten in geval van MP2) 
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wordt toegepast. Daarom analyseren we ook de ASIS-situatie, waarbij voor iedere typologie ongeveer 

1000 woningen met elk een uniek maatregelenpakket worden doorgerekend. 

Uit Figuur 144 en Figuur 145 blijkt echter dat er een zeer sterke overeenkomst is tussen de 

verhoudingen van de verschillende typologieën. Toch lijkt de toepassing van Eavg,MP7 ervoor te zorgen 

dat de appartementen een iets lagere indicatorwaarde bekomen in vergelijking met de 

eengezinswoningen. In geval Eavg wordt toegepast liggen de resultaten voor verschillende typologieën 

een fractie dichter bij elkaar. 

 

Figuur 144: Resultaat Eavg,MP7 bij toepassing van de ASIS-situatie op de verschillende 

typologieën 
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Figuur 145: Resultaat Eavg bij toepassing van de ASIS-situatie op de verschillende typologieën  

In paragraaf 7.3.2 werd besproken hoe zowel een gekozen maatregelenpakket als een vastgelegd 

referentiepakket de verhouding van de resultaten kunnen beïnvloeden. De redenen hiervoor is te 

zoeken in: 

 De verhouding tussen de performantie van maatregelen die berekend worden op basis van de 

verliesoppervlakte (bv. transmissie), en de performantie van maatregelen die berekend worden 

op basis van het gebouwvolume (bv. ventilatie). Dit geldt enkel voor het toegepaste 

maatregelenpakket (teller van de breuk), aangezien het referentieverbruik volledig in functie van 

het volume bepaald wordt (noemer van de breuk). 

 De verhouding tussen de verliesoppervlakte en het gebouwvolume 

 De performantie van zowel het toegepaste maatregelenpakket als het referentiepakket 

Wanneer een woning ontworpen wordt, kunnen zowel typologisch als bouwfysisch en 

installatietechnisch, ontelbaar veel keuzecombinaties gemaakt worden. Afhankelijk van deze keuzes 

kan een woning enigszins bevoor- of benadeeld worden bij toepassing van een bepaald 

referentiepakket. Omdat het onmogelijk is de impact van het referentiepakket in te schatten voor iedere 

woning, kan op basis hiervan geen beslissing genomen worden voor het ene of andere 

referentiepakket. 

Om een ‘eerlijke’ normalisatie te bekomen voor een breed scala aan woningen, lijkt het wel 

aangewezen om een zo representatief mogelijk referentiepakket te selecteren i.p.v. een pakket zoals 

MP7, dat niet meer beantwoordt aan de hedendaagse bouwpraktijk. In dat opzicht lijkt de keuze voor 

een gemiddeld pakket, gebaseerd op de EPB-database, de beste optie. 

7.6.2 Vergelijking met E-peil 

Vergelijken we de indicator-waarden bij toepassing van MP1 voor zowel Eavg,MP7 als Eavg met het E-peil 

(respectievelijk Figuur 140, Figuur 141 en Figuur 147), dan valt op dat de resultaten van Eavg een stuk 
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hoger liggen, terwijl de resultaten voor Eavg,MP7 dezelfde grootteorde hebben als het E-peil. Hoewel de 

resultaten voor Eavg,MP7 per typologie aanzienlijk kunnen afwijken, is het volume-gewogen gemiddelde 

over het volledige Vlaamse patrimonium zeer gelijkaardig. Dit wordt in paragraaf 7.6.3 aangetoond 

d.m.v. Tabel 35 tot Tabel 42. 

Dit heeft als gevolg dat het huidige eisenniveau en het huidig geplande verstrengingspad voor het E-

peil kan overgenomen worden voor de nieuwe energie-indicator indien voor Eavg,MP7 gekozen wordt. Dit 

is zeker een communicatievoordeel naar stakeholders en bouwheren toe. 

 

7.6.3 Gekozen energie-indicator 

Uit de resultaten van beide voorstellen bleek dat de keuze voor het referentiepakket een beperkte 

invloed heeft op de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende typologieën. Bij gebruik van MP7 

als referentiepakket, komen de resultaten van Eavg,MP7 patrimonium-gemiddeld zeer sterk overeen met 

deze van het huidige E-peil, zoals reeds kort aan bod kwam in paragraaf 7.6.2.en in de onderstaande 

tabellen wordt geïllustreerd. Dit biedt een beleidsmatig voordeel om voor dit referentiepakket te kiezen: 

zo kan het huidige eisenniveau en verstrengingspad behouden blijven, hetgeen voor een vorm van 

continuïteit zorgt in de regelgeving. 

Er wordt voorgesteld om de indicator te benoemen als de ‘e-coëfficiënt’ en de waarde niet te 

vermenigvuldigen met 100, waardoor een eisenniveau aangeduid kan worden als e0,50 i.p.v. E50 om 

het onderscheid te benadrukken met het E-peil. Merk op dat Echar,ref in volgende formules op een 

andere manier berekend wordt. 

𝐸 = 100
E𝑐ℎ𝑎𝑟

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓
   𝑒 =

E𝑐ℎ𝑎𝑟

 E𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑟𝑒𝑓
 

De aanpassing van de indicatorbenoeming (e-coëfficiënt i.p.v. E-peil) en notatiewijze (e0,50 i.p.v. E50) 

heeft volgende voor- en nadelen: 

Voordelen: 

 Het is duidelijk dat er een nieuwe indicator wordt gebruikt en dat de regelgeving gewijzigd 

is 

 Bij vergelijking van de energie-indicator van woningen met een verschillende ouderdom 

kan er geen verwarring ontstaan 

Nadelen: 

 E-peil is ingeburgerd 

 Zorgt voor een breuk in de communicatie naar bouwheren en stakeholders 

 

Mocht de benaming ‘E-peil’ blijven bestaan, zou dit omgekeerd volgende voor- en nadelen hebben; 

 Voordelen: 

 E-peil is ingeburgerd 

 Zorgt voor een continuïteit in de communicatie naar bouwheren en stakeholders 

Nadelen: 
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 Het is niet duidelijk dat er een nieuwe indicator wordt gebruikt en dat de regelgeving 

gewijzigd is 

 Bij vergelijking van de energie-indicator van woningen met een verschillende ouderdom 

kan er verwarring ontstaan wanneer ‘E-peilen’ op een verschillende manier berekend 

worden. 

Vergelijking met E-peil 

Kleine woningen 

Een aantal stakeholders waren bezorgd dat het E-peil kleine woningen benadeeld. In Figuur 96 op 

pagina 167 (zie ook BIJLAGE T) wordt aangetoond dat er voor de sommige maatregelenpakketten 

(MP1) inderdaad een hogere indicatorwaarde gevonden wordt voor kleinere woningen, al is dit effect 

beperkt. Voor andere pakketten (MP4 en MP5) behalen de kleinere woningen daarentegen wel een 

lagere indicatorwaarde. 

Voor de e-coëfficiënt (Eavg,MP7) wordt, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere 

indicatorwaarde behaald voor kleinere woningen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 137 op pagina 203 

en in BIJLAGE Y. 

Weinig compacte woningen 

Er waren ook bezorgdheden over de haalbaarheid van de E-peileis voor weinig ‘compacte’ woningen. 

Zoals meermaals besproken, wordt echter de ‘vormefficiëntie’ onderzocht, om de impact van de grootte 

van de woningen uit te schakelen. In Figuur 97 op pagina 168 (zie ook BIJLAGE R) wordt aangetoond 

dat efficiënter vormgegeven woningen voor een aantal maatregelenpakketten (MP1, MP4) een beperkt 

lagere indicatorwaarde behalen, voor andere pakketten (MP5) is deze daling echter niet te zien. 

Voor de e-coëfficiënt (Eavg,MP7) wordt, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere 

indicatorwaarde behaald voor vormefficiëntere woningen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 138 op 

pagina 204 en in BIJLAGE Z. 

Onderscheid tussen typologieën 

Er wordt ervaren dat de E-peileis moeilijker haalbaar is voor efficiëntere typologieën, zoals de 

appartementen en rijwoningen. In Figuur 98 op pagina 169 en BIJLAGE S wordt aangetoond dat dit 

niet het geval is bij toepassing van een uniform maatregelenpakket. Voor de werkelijk gebouwde ASIS-

situatie wordt in Figuur 99 echter wel een groep appartementen gevonden met hogere 

indicatorwaarden. Dit is mede te verklaren doordat een aantal E-peil verlagende technologieën 

moeilijker in appartementsgebouwen kunnen worden toegepast. Voor de e-coëfficiënt (Eavg,MP7) wordt, 

ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere indicatorwaarde behaald voor vormefficiëntere 

typologieën. In vergelijking met het E-peil is het onderscheid tussen de typologieën duidelijker 

aanwezig. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 140 op pagina 218 en in BIJLAGE AA. 

Volgende tabellen tonen de volume-gewogen gemiddelde indicatorwaarden van de e-coëfficiënt en het 

E-peil per typologie. Er wordt ook een patrimonium-gemiddelde waarde berekend, welke een gewogen 

gemiddelde is dat rekening houdt met het voorkomen van de typologie in de EPB-database, en het 

volume van de typologie. Om vlot de vergelijking met het huidig E-peil te kunnen maken, worden de 

indicator-waarde van de e-coëfficiënt in volgende tabellen vermenigvuldigd met 100. 
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Belangrijk bij de interpretatie van de indicator-waarden per typologie is te weten dat de 

maatregelenpakketten voor woningen niet altijd identiek zijn aan deze voor appartementen. De 

maatregelenpakketten zijn identiek voor MP1, MP4, MP5 en MP7, maar verschillen voor MP2, MP3 en 

MP6. 

Uit onderstaande tabellen blijkt dat de patrimonium-gemiddelde waarden van de e-coëfficiënt zeer 

beperkt afwijken van het E-peil. Per typologie treden echter aanzienlijke verschillen op. Zo zullen de 

appartementen met de nieuwe indicator een lagere indicator-waarde bekomen, terwijl deze voor de 

minder efficiënte typologieën stijgt. 

Tabel 35: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP1 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 54,41 60,32 67,73 71,62 78,39 77,46 69,03 

E-peil 57,37 59,32 67,84 70,36 72,27 71,35 66,63 

verschil -2,96 1,00 -0,11 1,27 6,12 6,11 2,39 

 

Tabel 36: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP2 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 51,91 56,62 49,62 54,68 61,74 61,28 56,77 

E-peil 58,74 59,55 50,87 54,12 56,84 56,39 56,38 

verschil -6,83 -2,93 -1,25 0,57 4,89 4,89 0,40 

 

Tabel 37: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP3 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 48,77 53,75 32,54 36,40 42,17 42,65 43,64 

E-peil 54,08 55,73 32,70 35,77 38,70 39,17 43,24 

verschil -5,30 -1,98 -0,16 0,63 3,47 3,49 0,40 
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Tabel 38: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP4 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 33,37 38,95 43,70 47,51 52,89 53,22 45,78 

E-peil 36,94 41,23 44,47 46,89 48,68 48,96 45,16 

verschil -3,58 -2,27 -0,77 0,63 4,21 4,26 0,64 

 

Tabel 39: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP5 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 28,33 32,58 27,73 31,67 36,36 33,57 32,04 

E-peil 34,01 37,19 28,35 31,34 33,49 30,89 32,75 

verschil -5,68 -4,62 -0,62 0,33 2,88 2,68 -0,71 

 

Tabel 40: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP6 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 32,20 35,16 12,51 17,70 25,94 25,09 25,41 

E-peil 36,41 36,79 9,73 16,45 23,54 22,85 24,85 

verschil -4,22 -1,63 2,78 1,25 2,40 2,24 0,56 

 

Tabel 41: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor MP7 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 93,64 100,65 118,20 122,89 131,64 131,74 117,43 

E-peil 107,16 106,84 122,35 121,94 121,42 121,35 116,71 

verschil -13,51 -6,19 -4,15 0,95 10,22 10,39 0,72 
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Tabel 42: Vergelijking e-coëfficiënt en E-peil voor de ASIS-situatie 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 64,42 68,41 77,01 80,64 84,25 82,33 76,53 

E-peil 78,38 78,35 81,61 80,72 77,70 76,24 78,55 

verschil -13,96 -9,94 -4,60 -0,08 6,55 6,09 -2,02 

 

Vergelijking met Ew-peil 

Kleine woningen 

In Figuur 100 op pagina 171 (zie ook BIJLAGE T) wordt aangetoond dat er voor een aantal 

maatregelenpakketten en typologieën een duidelijk hogere indicatorwaarde gevonden wordt voor 

kleinere woningen, hetgeen een ongewenst effect is. 

Voor de e-coëfficiënt (Eavg,MP7) wordt, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere 

indicatorwaarde behaald voor kleinere woningen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 137 op pagina 203 

en in BIJLAGE Y. 

Weinig compacte woningen 

In Figuur 101 op pagina 172 (zie ook BIJLAGE U) wordt aangetoond dat efficiënter vormgegeven 

woningen voor een aantal maatregelenpakketten en typologieën een duidelijk hogere indicatorwaarde 

behalen, hetgeen een ongewenst effect is. 

Voor de e-coëfficiënt (Eavg,MP7) wordt, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere 

indicatorwaarde behaald voor vormefficiëntere woningen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 138 op 

pagina 204 en in BIJLAGE Z. 

Onderscheid tussen typologieën 

In Figuur 102 op pagina 173 en BIJLAGE V wordt aangetoond dat bij toepassing van een uniform 

maatregelenpakket de efficiëntere typologieën een lagere indicatorwaarde halen, als is het 

onderscheid beperkter dan voor het Vlaamse E-peil. Opnieuw worden voor de werkelijk gebouwde 

ASIS-situatie in Figuur 103 echter wel een groep appartementen gevonden met hogere 

indicatorwaarden. Dit is mede te verklaren doordat een aantal Ew-peil verlagende technologieën 

moeilijker in appartementsgebouwen kunnen worden toegepast. 

Voor de e-coëfficiënt (Eavg,MP7) wordt, ongeacht het maatregelenpakket, een duidelijk lagere 

indicatorwaarde behaald voor vormefficiëntere typologieën. In vergelijking met het Ew-peil is het 

onderscheid tussen de typologieën duidelijker aanwezig. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 140 op 

pagina 218 en in BIJLAGE AA. 

Volgende tabellen tonen de volume-gewogen gemiddelde indicatorwaarden van de e-coëfficiënt en het 

Ew-peil per typologie. Opnieuw wordt ook een patrimonium-gemiddelde waarde berekend, welke een 

gewogen gemiddelde is dat rekening houdt met het voorkomen van de typologie in de EPB-database, 

en het volume van de typologie. Om vlot de vergelijking met het huidig Ew-peil te kunnen maken, 

worden de indicator-waarde van de e-coëfficiënt in volgende tabellen vermenigvuldigd met 100. 
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Belangrijk bij de interpretatie van de indicator-waarden per typologie is te weten dat de 

maatregelenpakketten voor woningen niet altijd identiek zijn aan deze voor appartementen. De 

maatregelenpakketten zijn identiek voor MP1, MP4, MP5 en MP7, maar verschillen voor MP2, MP3 en 

MP6. 

Uit onderstaande tabellen blijkt dat de patrimonium-gemiddelde waarden van de e-coëfficiënt zeer 

beperkt afwijken van het Ew-peil voor de vrijstaande woningen. De efficiëntere typologieën, en vooral 

de appartementen, zullen met de nieuwe indicator een lagere indicator-waarde bekomen, 

Tabel 43: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP1 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 54,41 60,32 67,73 71,62 78,39 77,46 69,03 

Ew-peil 63,36 64,15 73,71 75,03 78,27 76,72 71,79 

verschil -8,95 -3,84 -5,98 -3,41 0,12 0,74 -2,77 

 

Tabel 44: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP2 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 51,91 56,62 49,62 54,68 61,74 61,28 56,77 

Ew-peil 64,81 64,37 55,30 57,74 61,62 60,69 60,80 

verschil -12,90 -7,75 -5,68 -3,06 0,12 0,59 -4,02 

 

Tabel 45: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP3 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 48,77 53,75 32,54 36,40 42,17 42,65 43,64 

Ew-peil 59,71 60,28 35,60 38,21 42,03 42,24 46,72 

verschil -10,94 -6,53 -3,06 -1,81 0,14 0,42 -3,08 

 

Tabel 46: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP4 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 33,37 38,95 43,70 47,51 52,89 53,22 45,78 

Ew-peil 40,84 44,68 48,35 50,03 52,77 52,71 48,71 

verschil -7,47 -5,73 -4,65 -2,52 0,12 0,51 -2,91 
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Tabel 47: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP5 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 28,33 32,58 27,73 31,67 36,36 33,57 32,04 

Ew-peil 37,67 40,38 30,86 33,47 36,32 33,27 35,40 

verschil -9,35 -7,81 -3,13 -1,81 0,04 0,30 -3,36 

 

Tabel 48: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP6 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 32,20 35,16 12,51 17,70 25,94 25,09 25,41 

Ew-peil 40,27 39,85 10,71 17,69 25,74 24,82 26,98 

verschil -8,07 -4,69 1,80 0,01 0,20 0,28 -1,57 

 

Tabel 49: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor MP7 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 93,64 100,65 118,20 122,89 131,64 131,74 117,43 

Ew-peil 118,28 115,44 133,04 130,12 131,58 130,61 125,80 

verschil -24,63 -14,79 -14,85 -7,23 0,06 1,13 -8,37 

 

Tabel 50: Vergelijking e-coëfficiënt en Ew-peil voor de ASIS-situatie 

 APP 1 APP 2 GESL 3 HALF 3 VRIJ 1 VRIJ 3 PATRIMONIUM 

e-coëfficiënt (x 100) 64,42 68,41 77,01 80,64 84,25 82,33 76,53 

Ew-peil 86,51 84,76 88,72 86,00 84,46 81,97 84,66 

verschil -22,75 -17,04 -11,71 -5,36 -1,05 -0,46 -8,63 

 

Eisenniveau en verstrengingspad 

Aangezien per typologie aanzienlijke verstrengingen of versoepelingen optreden, wordt voor de 

verschillende maatregelenpakketten onderzocht hoe streng de vastgelegde eisenniveaus zijn voor 

zowel E-peil als e-coëfficiënt. Aangezien de patrimonium-gemiddelde waarden voor de e-coëfficiënt en 

het E-peil elkaar zeer sterk benaderen, wordt het geplande verstrengingspad voor het E-peil 

overgenomen. 
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Tabel 51: Voorstel verstrengingspad e-coëfficiënt en E-peil 

jaar niveau e-coëfficiënt niveau E-peil 

2016 e0,50 E50 

2018 e0,40 E40 

2020 e0,35 E35 

2021 e0,30 E30 

 

Wegens overdreven redundantie, wordt het eisenniveau e0,35 / E35 niet besproken. 

MP1 

MP1 is een verouderd pakket en behalve enkele uitzonderlijk vormefficiënte appartementen, haalt geen 

enkele woning de e0,50 en E50 eis (zie Figuur 146 en Figuur 147). De e0,40 en E40 eis wordt in geen 

enkel geval gehaald. 

Tabel 52: Haalbaarheid eisenniveaus e-coëfficiënt en E-peil bij toepassing van MP1 

Typologie e0,30 e0,40 e0,50 E30 E40 E50 

appartement 1 slpk 0% 0% 20% 0% 0% 4% 

appartement 2 slpk 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

gesloten bebouwing 3 slpk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

halfopen bebouwing 3 slpk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

vrijstaande woning 1 slpk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

vrijstaande woning 3 slpk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Figuur 146: Resultaat e-coëfficiënt bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

 

Figuur 147: Resultaat E-peil bij toepassing van MP1 op de verschillende typologieën 

MP2 

Ook de toepassing van MP2, zoals te zien in Figuur 148 en Figuur 149, is voor veel woningen moeilijk 

na 2016. Voor MP2 kennen de appartementen gemeenschappelijke technieken die minder performant 

zijn dan deze van de eengezinswoningen. Terwijl bijna geen enkel appartement de E50-eis haalt, 
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voldoet 41% van de appartementen met 1 slaapkamer, en 22% van de appartementen met 2 

slaapkamers aan de e0,50-eis. Ook voor de rijwoningen en halfopen bebouwingen is de e0,50-eis een 

duidelijke versoepeling t.o.v. de E50-eis. De e0,40 / E40 eis is evenwel niet haalbaar bij toepassing van 

MP2. 

Tabel 53: Haalbaarheid eisenniveaus e-coëfficiënt en E-peil bij toepassing van MP2 

Typologie e0,30 e0,40 e0,50 E30 E40 E50 

appartement 1 slpk 0% 0% 41% 0% 0% 2% 

appartement 2 slpk 0% 0% 22% 0% 0% 1% 

gesloten bebouwing 3 slpk 0% 0% 70% 0% 0% 36% 

halfopen bebouwing 3 slpk 0% 0% 10% 0% 0% 1% 

vrijstaande woning 1 slpk 0% 0% 5% 0% 0% 2% 

vrijstaande woning 3 slpk 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

 

 

Figuur 148: Resultaat e-coëfficiënt bij toepassing van MP2 op de verschillende typologieën 
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Figuur 149: Resultaat E-peil bij toepassing van MP2 op de verschillende typologieën 

MP3 

Voor de appartementen betekent de e0,50-eis een duidelijke versoepeling t.o.v. de E50-eis. e0,40 blijft 

weliswaar niet haalbaar met dit maatregelenpakket (zie Figuur 150 en Figuur 151). 

Terwijl ongeveer alle eengezinswoningen voldoen aan de E50-eis, voldoen de minst efficiënt 

vormgegeven vrijstaande woningen niet meer aan de e50-eis, alhoewel weinig problemen ontstaan. 

72% van de vrijstaande woningen met drie slaapkamers haalt de E40-eis, dit daalt naar 39% voor de 

e0,40-eis. Zowel E30 als e0,30 is moeilijk haalbaar bij toepassing van MP3. Voor beide indicatoren 

zien we een gelijkaardig aantal woningen dat aan de eis voldoet. 

Tabel 54: Haalbaarheid eisenniveaus e-coëfficiënt en E-peil bij toepassing van MP3 

Typologie e0,30 e0,40 e0,50 E30 E40 E50 

appartement 1 slpk 0% 1% 70% 0% 0% 19% 

appartement 2 slpk 0% 0% 32% 0% 0% 8% 

gesloten bebouwing 3 slpk 32% 98% 100% 24% 99% 100% 

halfopen bebouwing 3 slpk 12% 86% 99% 4% 94% 100% 

vrijstaande woning 1 slpk 11% 50% 93% 9% 72% 100% 

vrijstaande woning 3 slpk 2% 39% 95% 1% 72% 99% 
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Figuur 150: Resultaat e-coëfficiënt bij toepassing van MP3 op de verschillende typologieën 

 

Figuur 151: Resultaat E-peil bij toepassing van MP3 op de verschillende typologieën 

MP4 

Zoals te zien in Figuur 152 en Figuur 153 betekent voor de vrijstaande woningen en halfopen 

bebouwingen de e0,50-eis een duidelijke verstrenging t.o.v. E50: slechts een 30% van de vrijstaande 
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woningen met drie slaapkamers voldoet aan de eis van de e-coëfficiënt, terwijl dit voor het E-peil 81% 

was. De andere typologieën kennen weinig problemen met e0,50. 

Voor de rijwoningen zijn zowel e0,40 als E40 moeilijk te halen, toch voldoen er meer rijwoningen aan 

e0,40, dan voor E40 het geval is. De meeste appartementen behalen de e0,40-eis, waarvoor een 

versoepeling te zien is t.o.v. de E40-eis. 

Enkele appartementen voldoen aan e0,30, terwijl dit voor E30 niet het geval is. 

Tabel 55: Haalbaarheid eisenniveaus e-coëfficiënt en E-peil bij toepassing van MP4 

Typologie e0,30 e0,40 e0,50 E30 E40 E50 

appartement 1 slpk 24% 96% 100% 1% 84% 99% 

appartement 2 slpk 1% 73% 98% 1% 50% 95% 

gesloten bebouwing 3 slpk 0% 6% 98% 0% 1% 99% 

halfopen bebouwing 3 slpk 0% 0% 84% 0% 0% 93% 

vrijstaande woning 1 slpk 0% 2% 42% 0% 1% 77% 

vrijstaande woning 3 slpk 0% 0% 30% 0% 0% 81% 

 

 

Figuur 152: Resultaat e-coëfficiënt bij toepassing van MP4 op de verschillende typologieën 
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Figuur 153: Resultaat E-peil bij toepassing van MP4 op de verschillende typologieën 

MP5 

De e0,50-eis is voor geen enkele woning onhaalbaar, terwijl de E50-eis voor enkele appartementen 

niet haalbaar is met toepassing van MP5 (zie Figuur 154 en Figuur 155). 

Alle appartementen voldoen aan de e0,40-eis, terwijl een aantal appartementen problemen kenden 

met de E40-eis. 

Een groter aandeel appartementen voldoet aan de e0,30-eis dan aan de E30-eis, voor vrijstaande 

woningen zien we een omgekeerd effect. 

Voor het E-peil scoren de appartementen een zeer hoger indicator-waarde, ondanks de toepassing van 

dezelfde systemen als in de eengezinswoningen. De passiefschil leidt, ondanks de manuele 

buitenzonnewering, tot oververhittingsproblemen voor de appartementen, waaruit een hoog primaire 

energieverbruik voor koeling volgt. Dit effect wordt enigszins getemperd voor de e-coëfficiënt. 
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Tabel 56: Haalbaarheid eisenniveaus e-coëfficiënt en E-peil bij toepassing van MP5 

Typologie e0,30 e0,40 e0,50 E30 E40 E50 

appartement 1 slpk 96% 100% 100% 19% 88% 99% 

appartement 2 slpk 73% 100% 100% 5% 71% 97% 

gesloten bebouwing 3 slpk 97% 99% 100% 97% 100% 100% 

halfopen bebouwing 3 slpk 50% 99% 100% 30% 100% 100% 

vrijstaande woning 1 slpk 9% 86% 99% 14% 96% 100% 

vrijstaande woning 3 slpk 15% 97% 100% 40% 100% 100% 

 

 

Figuur 154: Resultaat e-coëfficiënt bij toepassing van MP5 op de verschillende typologieën 
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Figuur 155: Resultaat E-peil bij toepassing van MP5 op de verschillende typologieën 

MP6 

De E50 / e0,50-eis is voor geen enkele woning een probleem (zie Figuur 156 en Figuur 157). 

Alle appartementen voldoen aan de e0,40-grens, terwijl de E40-eis een probleem vormde voor enkele 

(hoek)-appartementen. Enkele uitzonderlijke vrijstaande woningen halen de e0,40-eis niet, terwijl ze de 

E40-eis wèl halen. 

Het aantal vrijstaande woningen dat de e0,30-eis haalt, daalt licht t.o.v. de E30-eis. 

Tabel 57: Haalbaarheid eisenniveaus e-coëfficiënt en E-peil bij toepassing van MP6 

Typologie e0,30 e0,40 e0,50 E30 E40 E50 

appartement 1 slpk 20% 100% 100% 0% 88% 100% 

appartement 2 slpk 2% 99% 100% 0% 88% 99% 

gesloten bebouwing 3 slpk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

halfopen bebouwing 3 slpk 96% 100% 100% 98% 100% 100% 

vrijstaande woning 1 slpk 79% 96% 100% 88% 100% 100% 

vrijstaande woning 3 slpk 86% 98% 100% 96% 100% 100% 
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Figuur 156: Resultaat e-coëfficiënt bij toepassing van MP6 op de verschillende typologieën 

 

Figuur 157: Resultaat E-peil bij toepassing van MP6 op de verschillende typologieën 

7.6.4 Eis in kWh/m2 

Omdat de Europese Unie de energiewetgeving in de verschillende deelstaten uniformer wil maken, 

wordt gevraagd de eis voor de primaire energie-indicator uit te drukken in kWh/m2. Het opleggen van 
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een vaste eis in kWh/m2 zou echter zorgen voor een benadeling van kleinere woningen. Dit werd reeds 

aangetoond voor de huidige NEBrv (zie paragraaf 6.3.1) en voor de S-factor (zie paragraaf 6.3.2). 

Een alternatief kan zijn om een variabele eis op te leggen i.p.v. een vaste eis. 

Zo wordt een vast, dimensieloos eisenniveau van e0,50 als volgt uitgedrukt: 

Echar

Echar,ref

< 0,50 

Maar kan dit net zo goed herschreven worden als een variabele eis in kWh/m2 

Echar

Afl

<
0,50 ∙ Echar,ref

Afl

 

waarbij het rechterlid van de vergelijking een variabel eisenniveau voorstelt in functie van Echar,ref en de 

vloeroppervlakte. Gezien Echar,ref op zijn beurt een functie is van het volume in geval van de average 

building approach, wordt de variabele eis puur uitgedrukt volgens de geometrie van de woning. 

Het herformuleren van de eis verandert echter niets aan de hiervoor besproken eigenschappen van de 

e-coëfficiënt, of aan de strengheid van het voorgestelde eisenpad. 

Op SO3 werden de stakeholders bevraagd over deze kwestie, waarvan de reacties kunnen nagelezen 

worden in BIJLAGE E. De meeste stakeholders gaan akkoord met het uitdrukken van de eis in 

kWh/m2, maar er is geen consensus. 

7.7 E-COËFFICIËNT: SWOT-ANALYSE 

Samengevat kent de e-coëfficiënt volgende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en risico’s. 

Sterktes Zwaktes 

 Creëert een incentive voor kleinere woningen 

 Creëert een incentive voor vormefficiënte 
woningen 

 Creëert, op een evenwichtige wijze, een 
incentive voor vormefficiënte typologieën 

 Houdt rekening met beperkte 
transmissieverliezen door gemene muren, 
hetgeen de realiteit weerspiegelt 

 Tastbare normalisatie: vergelijking met 
energieverbruik van een gemiddelde woning, 
waarop een herkenbaar referentiepakket 
wordt toegepast 

 Het gekozen referentiepakket heeft een 
beperkte invloed op de verhoudingen van de 
indicatorwaarden van woningen met een 
verschillende grootte, vormefficiëntie of 
typologie 

 Geeft geen werkelijk verbruik weer 

 Vereist een aanpassing van de rekenmethode, 
waarbij rekening gehouden wordt met 
transmissieverliezen door gemene muren 

Opportuniteiten Risico’s 

 Nader onderzoek naar de 
temperatuurreductiefactor kan de verhouding 
tussen indicatorwaarden voor de 
verschillende typologieën verder fijnstellen 

 Transmissie door gemene muren kan voor de 
appartementen een aanzienlijke impact 
hebben in het geval een passiefschil wordt 
toegepast 
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7.8 CONCLUSIE 

In hoofdstuk 7 werd gezocht naar een nieuwe primaire energie-indicator die het Vlaamse E-peil en 

Waalse Ew-peil kan vervangen. Hierbij werd de rekenmethode buiten beschouwing gelaten (de teller in 

de E-peil berekening), maar werd een nieuwe methode gezocht om het referentieverbruik (de noemer) 

te berekenen. 

In de eerste plaats werd getoond hoe het referentieverbruik in het Vlaamse E-peil berekend wordt, en 

waarom deze methode aan vernieuwing toe is. De regressiecoëfficiënten a1, a2 en a3 zijn berekend op 

basis van een verouderde set woningen waarop een standaard maatregelenpakket van 2006 werd 

toegepast. Wegens evoluerende geometrische eigenschappen van het patrimonium en performantere 

toegepaste materialen en technieken, kunnen hierdoor ongewenste effecten optreden bij gebruik van 

deze regressiecoëfficiënten op de huidige nieuwbouwwoningen.  

De problemen, of vermoedelijke problemen, rond de huidige normalisatie in Vlaanderen en Wallonië 

werden onderzocht. In Vlaanderen blijken kleine woningen niet afgestraft te worden door de 

normalisatie van het E-peil. Ook behalen woningen met een betere vormefficiëntie een lager E-peil, net 

zoals efficiëntere typologieën (zoals appartementen en rijwoningen) een lager E-peil behalen dan de 

minder efficiënte typologieën indien een uniform maatregelenpakket wordt toegepast. In Wallonië 

kunnen voor bepaalde maatregelenpakketten kleine woningen aanzienlijk hogere Ew-peilen behalen. 

Ook wordt soms een hoger Ew-peil gevonden voor de efficiënter vormgegeven woningen binnen 

eenzelfde typologie, hetgeen een ongewenst effect is. Meer algemeen behalen efficiëntere typologieën 

een lager Ew-peil dan de minder efficiënte typologieën, al is het onderscheid minder uitgesproken in 

vergelijking met Vlaanderen. 

Er worden twee alternatieven normalisaties voorgesteld voor het primair energieverbruik: de notional 

building approach en de average building approach. 

Bij de notional building approach wordt het energieverbruik van een woning vergeleken met het 

energieverbruik van diezelfde woning, waarop een vast referentiepakket wordt toegepast. De notional 

building approach leidt echter tot sterk variërende resultaten, afhankelijk van het gekozen 

referentiepakket (de noemer). Voor bepaalde maatregelenpakketten (de teller) worden hogere 

indicator-waarden gevonden voor efficiëntere vormgegeven woningen, en worden kleinere woningen 

afgestraft, hetgeen duidelijk ongewenste effecten zijn. 

De average building approach vormt een variant op de notional building approach. Hierbij wordt het 

energieverbruik van een woning vergeleken met het energieverbruik van een ‘gemiddelde woning’ 

waarop een vast referentiepakket wordt toegepast. Voor deze gemiddelde – fictieve – woning wordt 

een gemiddelde verliesoppervlakte bepaald overeenkomstig het volume van de woning. Ook bij deze 

methode wordt het resultaat beïnvloed door het gekozen referentiepakket. Wegens de vaste 

verhouding tussen volume en verliesoppervlakte van de fictieve woning, zijn de ongewenste effecten 

zoals hierboven beschreven echter veel beperkter dan in het geval van de notional building approach. 

De average building approach zorgt ervoor dat woningen ongeacht de grootte gelijkwaardig behandeld 

worden. Ook efficiëntere woningen en typologieën worden sterk bevoordeeld. Om ervoor te zorgen dat 

we uniforme eisenniveaus kunnen opleggen voor de verschillende typologieën, wordt – naar analogie 

met de S-factor – een correctie doorgevoerd aan de rekenmethode van het primair energieverbruik (de 

teller), die rekening houdt met transmissie door gemene muren, zij het met een 
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temperatuurreductiefactor van 0,2. Dit tempert enigszins de bevoordeling van efficiëntere woning en 

typologieën, maar toch blijft het effect duidelijk groter dan momenteel het geval is voor het E-peil. 

Het vastleggen van een referentiepakket zal ongetwijfeld leiden tot discussies over de 

representativiteit van het pakket. Daarom wordt voorgesteld om de totaalprestatie van systemen vast 

te leggen, eerder dan de gedetailleerde eigenschappen van het systeem te definiëren. Gezien het 

referentiepakket de resultaten voor de average building methode beïnvloedt, dient dit weloverwogen 

gekozen te worden. Er wordt een methode voorgesteld waarbij het referentiepakket bepaald wordt op 

basis van de gegevens uit de EPB-database, waardoor een pakket met een gemiddelde prestatie 

gevonden wordt. Toepassing van dit pakket zal ervoor zorgen dat de – reeds beperkte – invloed van 

een referentiepakket, tot een minimum beperkt blijft. 

De berekening van het referentieverbruik van de average building approach wordt stapsgewijs 

uitgewerkt, en voor twee referentiepakketten wordt geïllustreerd hoe de totaalprestaties berekend 

worden. Voor Eavg,MP7 wordt het referentiepakket gekozen dat aan de basis lag van de regressie voor 

de referentie van het E-peil. Voor Eavg wordt een referentiepakket bepaald op basis van de EPB-

database. 

Uit de resultaten van beide voorstellen blijkt nogmaals dat de keuze voor het referentiepakket een 

beperkte invloed heeft op de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende typologieën. Aangezien 

de resultaten van Eavg,MP7 patrimonium-gemiddeld zeer sterk overeenkomen met deze van het huidige 

E-peil, biedt het een beleidsmatig voordeel om voor dit oorspronkelijk referentiepakket te kiezen. Zo 

kan het huidige eisenniveau en verstrengingspad behouden blijven, hetgeen voor een vorm van 

continuïteit zorgt in de regelgeving. Er wordt gekozen om Eavg,MP7 te benoemen als de e-coëfficiënt. Om 

het onderscheid met het E-peil duidelijk te maken, wordt de breuk voor de e-coëfficiënt niet 

vermenigvuldigd met 100, waardoor een eisenniveau uitgedrukt wordt als e0,50 i.p.v. E50. 

Voor de verschillende typologieën en maatregelenpakketten werd onderzocht hoe streng de 

eisenniveaus e0,30; e0,40 en e0,50 zijn. Dit werd vergeleken met de eisenniveaus E30, E40 en E50. 

Hoewel patrimonium-gemiddeld de waarden van de e-coëfficiënt goed overeenkomen met deze van 

het E-peil, kunnen er grote verschillen bestaan per woningtypologie. Er blijkt duidelijk dat de e-

coëfficiënt minder streng is voor efficiëntere typologieën zoals appartementen en rijwoningen dan het 

E-peil. Omgekeerd is de e-coëfficiënt strenger dan het E-peil voor de halfopen bebouwingen en 

vrijstaande woningen.
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BIJLAGE B OVERZICHT FEEDBACK STAKEHOLDEROVERLEG 1 

SAMENVATTING VAN DE NOTA’S VAN STAKEHOLDERS M.B.T. 

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING IN BELGIË EN OMRINGENDE 

BUURLANDEN 

Inleiding  

Tijdens het eerste stakeholderoverleg zijn de aanwezigen bevraagd over hun visie m.b.t. de 

energieprestatieregelgeving in de 3 gewesten in België, alsook van drie buurlanden Frankrijk, Duitsland 

en Nederland.  

In deze nota worden de belangrijkste bevindingen genoteerd. In hoofdzaak zijn dit terugkerende 

meningen van de participanten. Deze meningen zijn in verschillende gevallen gelijklopend, en in enkele 

gevallen tegenstrijdig. Beiden worden hierna genoteerd.  

In de conclusie worden de gelijklopende en de verschillende meningen genoteerd, alsook een 

potentiële aanpak hoe deze kunnen opgenomen worden in de studie.  

Bevindingen  

Volgende bevindingen werden genoteerd door verschillende stakeholders tijdens de voorstelling van 

de energieprestatieregelgeving van Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Frankrijk, Nederland en Duitsland: 

 Het toepassen van correctiefactoren zoals in Frankrijk om kleine woningen te 'beschermen' 

wordt geapprecieerd. Ook het gebruik van een correctiefactor in het Brussels Gewest (cfr. de X-

factor) laat toe duidelijkheid te behouden zonder bepaalde woningtypes te penaliseren.   

 Het E-peil is een ingeburgerde indicator volgens verschillende stakeholders. Echter, vaak geeft 

men de voorkeur aan om richting een eenheid zoals kWh/m² te evolueren (zoals in Brussel, 

Frankrijk, ...).  

 Het opnemen van 'verlichting' in de EPB-regelgeving zoals o.a. in Frankrijk wordt als positief 

beschouwd, enerzijds om rekening te houden met daglichttoetreding, en anderzijds om over een 

volledigere aanpak op vlak van energieverbruiken in woningen te beschikken. Ook, maar wel in 

mindere mate benadrukt, is het opnemen van koeling zoals in Frankrijk in de Bbio-indicator.  

 Het tijdig communiceren van een verstrengingspad wordt als positief aangehaald. 

Bijvoorbeeld de situatie in Brussel wordt bekritiseerd (er is geen publiek plan beschikbaar hoe 

EPB na 2015 zal evolueren), terwijl er in Vlaanderen een duidelijk richtinggevend pad werd 

voorgeschreven. Bij het voorstellen van een (nieuwe) schilindicator zal dit aspect dus ook een rol 

spelen.  

 Het hanteren van het gecodeerde gebouw als referentie (zoals bv in Duitsland), wordt als 

positief beschouwd gezien dit architecturale vrijheid respecteert, rijwoningen met hoge 

beglazingspercentages niet penaliseert, etc. Hierbij wordt ook enkele malen geduid op het 

blijvend belang om gebouwen te kunnen vergelijken op vlak van energieprestatie, zoals het ook 

in Duitsland gebeurt. Anderzijds wordt hier wel gewezen op het gevaar van 'energielabels', 

gezien de overgang van een score 'A' naar een score 'B' bij een specifieke grenswaarde gebeurt, 

waardoor 2 gebouwen met quasi dezelfde energiescore een verschillende energielabelling 

kunnen krijgen.  
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 Het verder verstrengen van de huidige U-waarden en R-waarden wordt niet nodig geacht, wel 

worden de huidige/vorige grenswaarden als correct beschouwd. Een voorkeur richting R-

waarden groeit wel gezien de U-waarden zodanig klein worden en R-waarden eenvoudiger 

communiceerbaar zijn.  

 Op vlak van de eis van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming zijn er 

tegenstrijdige visies: Een eerste groep vindt het zeer positief dat ventilatie deel uitmaakt van dit 

aspect, waar een tweede groep vindt dat deze eis leidt tot een inbreuk op vlak van o.a. 

technologieneutraliteit. Hierbij wordt door de laatste groep geduid dat het forfaitiseren van 

ventilatie in de nieuwe schilindicator (zoals in Brussel en in Frankrijk het geval is), een werkbare 

tussenoplossing zou kunnen zijn.  

 Enkele malen wordt het spanningsveld oppervlakte versus volume aangesneden m.b.t. 

indicatoren, echter zonder eenduidige voorkeuren wat de voorkeur zou zijn.  

 De keuze van buurlanden om met dynamische simulaties te werken (ongeacht de beperkingen 

die er zijn), wordt geapprecieerd. Aspecten zoals thermische buffering, toekomstperspectief, … 

worden hierbij aangehaald. Wel wordt de complexiteit erkend waardoor gesteld wordt dat dit 

vooral voor grote gebouwen in de eerste plaats relevant is.  

 Op vlak van K-peil heerst er verdeeldheid of dit moet blijven of vervangen moet worden door bv 

enkel transmissieverliezen. Dit is echter in mindere mate een terugkerend aspect t.o.v. 

voorgaande.  

 Additioneel komen volgende kleinere punten terug:  

 Opbrengst fotovoltaïsche panelen beperken (zoals in Frankrijk bijvoorbeeld) is 

aangewezen; 

 Betaalbaarheid mag niet vergeten worden in verstrengingspaden; 

 Het letterlijk overnemen van eisen van andere gewesten is positief voor de duidelijkheid 

van de eisen, maar gevaarlijk doordat de stedelijke en urbanistische context verschilt 

tussen de gewesten; 

Conclusie  

Uit de verschillende visies van de aanwezige stakeholders van het eerste stakeholderoverleg kunnen 

verschillende conclusies worden getrokken. Deze worden hierna opgelijst, aangevuld door voorstellen 

hoe de ontvangen informatie zou gebruikt kunnen worden:  

 Het opnemen van verlichting, alsook koeling, wordt positief onthaald. Dit kan eventueel via 

forfaitaire waarden in een startfase, maar gezien het belang van daglicht en het niet uitsluiten 

van bepaalde energiestromen, wordt hier een meerwaarde gezien.  

 Het grondig evalueren of verlichting deel kan uitmaken van de EPB-eisen is aangewezen 

gezien de interesse van stakeholders om dit op te nemen. Aanpassingen aan de rekenmethode 

van het karakteristiek energieverbruik maken echter geen deel uit van deze studie.  

 U-waarden en R-waarden worden in hun huidige/vorige grenswaarden geapprecieerd. Het 

verder verstrengen wordt niet nodig/wenselijk geacht. Wel is er een lichte voorkeur om in R-

waarden te communiceren i.p.v. U-waarden. Qua K-peilen zijn enkelen voor- en tegenstanders 

om dit te behouden/uit te faseren, maar dit is een minder uitgesproken punt dan het vorige.  

 Dit ligt in lijn met het huidige filosofie om het K-peil te laten uitfaseren en de huidige U-

waarden en R-waarden in hun huidige grenswaarden te houden.  
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 Er is geen consensus over dimensieloze E-peilen of kWh/m²-eenheden. Er is door velen een 

voorkeur om naar kWh/m² te gaan omdat dit duidelijker is (door bv te werken met een 

referentiewoning van 1990), maar anderzijds is het E-peil ingeburgerd waardoor men dit niet  

zomaar moet laten gaan. Bijkomend dient er aandacht te gaan naar de noemer (is een 

oppervlakte de gewenste eenheid?), naar de mogelijkheid om hetzelfde gebouw als referentie te 

gebruiken (cfr. Wallonië), …  

 Dit spanningsveld kan mogelijk als volgt gebruikt worden: het E-peil is ingeburgerd, dus dit 

kan (voorlopig) behouden blijven als indicator. Op vlak van schilindicator is er de mogelijkheid om 

een kWh/m²-eenheid te lanceren, dit bv op basis van de referentiewoning zodat architecturale 

vrijheid kan gerespecteerd worden etc. Hierbij is de oppervlakte-eenheid in de noemer een 

typisch gebruikte eenheid, waarbij een bondige verantwoording afdoende kan zijn. Zodoende kan 

er ingespeeld worden in de vraag naar kWh/m²-eenheden, als anderzijds naar het (voorlopig) 

behouden van het ingeburgerde E-peil.  

 Het gebruik van dynamische simulaties wordt aanbevolen omwille van mogelijkheden zoals 

thermische buffering, het toekomstperspectief dat deze accuratere instrumenten bieden, etc. Wel 

wordt de complexiteit erkend waardoor het idee wordt geopperd dit voor bv grote gebouwen te 

starten.  

 Het introduceren van dynamische simulaties in de EPB-regelgeving ter vervanging van de 

huidige methodiek is niet eenvoudig. Wel is er een duidelijke vraag dit op te starten, zodat dit 

(eventueel) in de toekomst kan geïmplementeerd worden. Er kan bv gestart worden met het 

invoeren van verplichte studies die het gebruik van dynamische simulaties voor grote gebouwen 

aanbeveelt (zoals bv de 'geïntegreerde haalbaarheidsstudie' in Brussel), of het verplichten van 

het gebruik van dynamische simulaties voor zomercomfort (cfr Brussel over enkele jaren). 

Aanpassingen aan de rekenmethode van het karakteristiek energieverbruik maken echter geen 

deel uit van deze studie. 

 Er is geen consensus m.b.t. de aanwezigheid van ventilatie in de huidige indicatoren. 

Enerzijds wordt ventilatie als een logisch deel van de netto-energiebehoefte voor 

ruimteverwarming gezien, anderzijds wordt gesteld dat ventilatie in deze eis de technologie-

neutraliteit ondermijnt. De tussenoplossing om ventilatie forfaitair op te nemen wordt voorgesteld.  

 Deze tegenstrijdigheid is reeds gekend. Belangrijk op te merken hier is dat de geponeerde 

potentiële oplossing deel uitmaakt van de huidige voorstellen van UGent, wat wil zeggen dat de 

huidige voorgestelde door te rekenen indicatoren in lijn liggen met de visies van de stakeholders. 

 Het tijdig voorstellen van de beoogde verstrengingspaden wordt positief beoogd. 

 Bij het voorstellen van een nieuwe schilindicator wordt best direct een potentieel 

verstrengingspad voorgesteld.  

Bovenstaande bevindingen (verlichting opnemen, E-peil behouden versus kWh-eenheid, …) komen 

zeer vaak terug in de notities van de aanwezige stakeholders. Het opnemen van (enkele van) deze 

aspecten in de verdere studie zal vermoedelijk leiden tot een grote gedragenheid, gezien de meeste 

stakeholders één van deze aspecten genoteerd hebben.  
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FEEDBACK STAKEHOLDERS VAN NAMIDDAG RONDE 

Gele poster - Welke parameters moeten er wel/niet in een alternatieve Gebouwschilindicator? 

Overzicht poster 

Stakeholders zijn het (in grote mate) eens Stakeholders zijn het oneens Eerste conclusies 

isolatiegraad schil (Umax) Geografische ligging Wat zeker moet opgenomen worden in 
de eventuele nieuwe indicator: 

 Ht max 

 Isolatiegraad schil 

 luchtdichtheid 

dat een eventuele nieuwe bouwschilindicator rekening dient te 
houden met volgende parameters: 

 Luchtdichtheid 

 Compactheid 

 De vloeroppervlakte 
(cfr. correctiefactor in functie van kleinere wooneenheden) 

 Zonnewinsten (zomer + winter) en dus ook oververhitting 

over de rol van volgende parameters in een 
eventuele nieuwe bouwschilindicator: 

 Correctiefactor voor luchtdichtheid in de 
tijd 

 Daglichttoetreding (vooral functie bij de 
oververhittingsindicator) 

 Bouwknopen 

 Thermische massa 

 Het type ventilatiesysteem 

De invoering van een nieuwe 
bouwschilindicator is pas relevant als: 

 Deze de impact van geometrie 
neutraliseert 

 Deze "technolgieneutraal" is 

over het belang van een eenvoudig, transparant systeem Criterium op basis van piekbelasting, niet op 
basis van het jaargemiddelde 

 

 

Ht max, want geeft oplossing voor rijwoningen met relatief groot m² 
glas t.o.v. totale verliesoppervlakte (waarbij Umax een probleem zou 
vormen) 

Over het al dan niet meenemen van het 
ventilatiesysteem  

 

dat een eis op het niveau van de gebouwschil prioritair is in de 
evaluatie van de energieprestatie van een woning  

Of de voorkeur dient te worden gegeven aan 
Umax of Htmax als 

 

dat technieken zo veel als mogelijk uit de (eventueel nieuwe) 
bouwschilindicator geweerd dienen te worden 

Koppeling met kostenoptimum   
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LCA van bouwmaterialen koppelen aan gebouwschil CO2 als parameter meenemen in de 
indicatoren 

 

 

Aanvullende nota's van individuele Stakeholders 

Wel  Niet  

Bestaande indicator behouden, maar strenger Oververhitting, zonnewinsten 

Primair energieverbruik, NEBrv Ventilatiesysteem 

Volume gerelateerd aan eindresultaat Technieken en HE 

Interne warmtewinsten Thermische massa 

Schil volledig in rekening nemen (ook gemene muur) Verlichting 

 

Issues die buiten deze studie vallen 

LCC koppelen aan E-peil, bv. als bepaalde bouwmaterialen niet kunnen gescheiden worden, deze bv. zwaarder belasten. 

Verwijzing naar NL, waar ze reeds begonnen zijn met het opmaken van een database van materialen en technieken om die op termijn aan het 

energieprestatiepeil te koppelen. 

Voldoende daglicht garanderen door een minimum glasoppervlakte op te leggen i.f.v vloeroppervlakte 

Kan nieuwe indicator geïmplementeerd worden op renovatie? 
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Rode poster - Wat is voor uw publiek en uw achterban belangrijk bij het invoeren van nieuwe criteria in EPB? 

Overzicht poster 

Stakeholders zijn het (in grote mate) eens Stakeholders zijn het oneens Eerste conclusies 

Trias energetica als basis: 

- eerst bouwschil 

- dan pas installaties 

Minder criteria nodig? Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid Aanpak differentiatie geometrie Duidelijkheid 

Dichter aansluiten bij de realiteit Diversificatie eisen over sectoren  

Bv. sociale woningbouw met minder strenge 
eisen 

Criterium uniform over de 3 gewesten 

Kengetal moet duidelijk zijn en stabiel in de tijd  Trias energetica als basis 

Particulier moet het kengetal makkelijk kunnen 
begrijpen 

 Duidelijkheid/vergelijkbaarheid over geometrie 
heen 

 

Opmerking: in de kolom van eerste conclusies werd ook 'spanning standaard en realiteit' opgenomen. Dit is echter een beleidskeuze die de Vlaamse 

Overheid moet maken omdat de onderliggende rekenmethodiek hierbij fundamenteel veranderd. 

Aanvullende nota's verslaggever 

Er is binnen de groep wel wat discussie over het al dan niet weerspiegelen van de realiteit: moet de (eventueel nieuwe) parameter wel of niet een indicatie 

geven van het werkelijk energiegebruik en zo ja moet gebruikersgedrag dan wel of niet worden meegenomen. 

Er is ook sprake van een onderscheid in eisenniveau voor wat betreft sociale woningbouw en private woningbouw. Ook wordt er gesproken over het gebruik 

van een energiebudget per eenheid van oppervlakte. Beide discussies leiden niet tot een consensus en lijken eerder te duiden op enerzijds een bezorgdheid 

omtrent kosten en anderzijds de spanning tussen een parameter gelinkt aan oppervlakte versus eentje gelinkt aan volume. Hier is verder niet echt aandacht 

aan besteed.  
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Aanvullende nota's van individuele Stakeholders 

Wel  Niet  

Kostenaspect  Format/eenheid van de nieuwe parameter 

Het kengetal of de rekentool moet een ontwerpondersteuning bieden  

Duidelijk en eenvoudig te communiceren getal  

Criterium dat stabiel is in de tijd  

 

Heel duidelijk komt het kostenaspect naar voor. Het gaat dan om verschillende interpretaties ervan: enerzijds het beperken van de kosten voor de bouwheer 

en anderzijds het honoreren van kostenoptimale keuzes voor bouwschil en installaties in het (eventueel nieuwe) kengetal. 

De nood aan het gebruik van (een eventueel nieuw) kengetal als ontwerphulpmiddel wordt verschillende keren herhaald. Ontwerphulpmiddel is dan vooral 

voor de technische mensen betrokken bij de bouw van de woning. Voor de bouwheer blijkt het vooral belangrijk dat hij op basis van het kengetal 

verschillende woningen kan vergelijken en dat een woning met een lager kengetal ook werkelijk minder zal verbruiken.  

Er is geen eenduidigheid over of het kengetal wel of niet het werkelijke energiegebruik moet weerspiegelen. Een aantal stakeholders willen een getal dat die 

werkelijke gebruiken benadert, anderen willen vooral een eenduidig getal dat eenvoudig te communiceren is. 

Enkele keren wordt aangegeven dat zowel K-peil als E-peil te wetenschappelijk zijn. Ook vinden we conflicterende meningen omtrent het al dan niet 

opleggen van aparte eisen voor de gebouwschil. 

Issues die buiten deze studie vallen 

Er wordt enkele malen ingegaan op specifieke rekenmethodes voor ventilatie A en de berekening van zonnewinsten.  
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Groene poster - Wat zijn de sterktes en tekorten van de huidige parameters en sets van criteria? 

Overzicht poster 

Stakeholders zijn het (in grote mate) eens Stakeholders zijn het oneens Eerste conclusies 

E-peil  

 goed ingeburgerd en begrijpbaar  

 veroorzaakt marktdynamiek 

 goed dat er duidelijk verstrengingspad is 
vastgelegd 

 niet goed om te communiceren met 
consument 

 niet gerelateerd aan verbruik, mist 
voeling realiteit 

 verwarrend dat er verschil is met EPC 

 evolutie technieken is veel sneller dan in 
de EPB-software kan ingegeven worden 

 Hoeveelheid aan parameters is vervelend, maar soms 
wel nodig. Onderdelen moeten transparant blijven! 

Umax 

 ook goed ingeburgerd en begrijpbaar  

 positief dat E-peil niet enkel met 
installaties kan gehaald worden 

 Gebouwschilindicator moet er zijn, maar K-peil niet 
optimaal. 

K-peil 

 niet altijd representatief 

K-peil 

 compactheid meenemen? 

Let op met nieuwe parameters, duurt lang tot dit is 
doorgedrongen tot de markt. 

Hernieuwbare energie 

 overbodig als dit al in E-peil zit 

 PV weegt zeer zwaar door op E-peil 

  

NEBrv 

 niet technologieneutraal 

 geen schil en technieken mengen 

NEBrv 

 eventueel ventilatie forfaitair meenemen 

 

Oververhitting 

 nu gemiddelde waarde over gebouw 
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 beter kritieke ruimtes bekijken 

 beter in % van de tijd i.p.v. Kh 

Te veel indicatoren, overlappen vaak Trias energetica 

 te weinig aan bod volgens meerderheid 

 te veel volgens anderen  

 

 Als E-peil en een nieuwe schilparameter ingeburgerd 
geraken, kunnen andere parameters eventueel 
wegvallen. 

 

 

Aanvullende nota's van individuele Stakeholders 

Algemeen  

Ouderwetste gezond verstand factoren worden niet meegenomen (vb. berging op noorden, clustering van functies, daglichttoetreding, …) 

Meer visie nodig over technieken, niet alleen op gebouwniveau maar ook wijkniveau. Collectieve technieken nog niet goed 
geïmplementeerd in software. 

Parameter nodig die rekening houdt met kosten(optimaliteit)? Investering en/of LCC. 

Soms uitgebreide berekeningen in software voor factoren die weinig impact hebben. Beter vaste waarden toepassen. 

Te veel gerekend met verliesoppervlakte, het niet in rekening brengen van transmissieverliezen door gemene muren vervalsen soms de 
reële prestatie, des te meer indien gemene muren jarenlang als wachtgevel blijven staan en als buitenmuur functioneren. 

Enkel hernieuwbare energie in rekening brengen die onmiddellijk gebruikt of gebufferd wordt. 

K-peil beperkende factor voor ontwerpvrijheid 

Daglicht opnemen in E-peil? 

Probleem bij fasering in de uitvoering van warmtenetten. 
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Issues die buiten deze studie vallen 

Verschil tussen E-peil / energieprestatie nieuwbouw en EPC is verwarrend, nood aan uniformiseren 

Problematisch om vernieuwende technieken in EPB-software in te geven 

Eis voor hernieuwbare energie is overbodig indien dit ook al beoordeeld wordt in het E-peil 

PV weegt zeer zwaar door op het E-peil 

 

Blauwe poster – Rekening houdende met de doelstelling van BEN, wat moet de rangorde zijn van de verschillende criteria in 

het EPB-eisenpakket?  

Overzicht poster 

Stakeholders zijn het (in grote mate) 
eens 

Stakeholders zijn het oneens Eerste conclusies 

Prioriteit volgens de nummering van de 
Trias Energetica:  

Eerst de energieverliezen beperken, in 
zomer én in winter 

Hernieuwbare energie als laatste/laagste 
prioriteit. 

Delen van de eisenpakketten laten wegvallen of toch wél component-eisen en tussen-
eisen behouden (bv. U-max, K-peil) 

Belangrijk op de 
‘volgorde’ van de Trias 
Energetica te volgen 

Toekomstgericht denken:  

eerst de schil aanpakken want dat is 
‘definitief’. 

(*)Niet puur op energiegebruik beoordelen binnen de huidige begrenzing, maar ook 
rekening houden met ‘comfort’, maar dat kreeg ook verschillende 
invullingen/verwoordingen 

--Daglicht en/of verlichting (naargelang de verwoording of achterliggende gedachte, ook 
al zijn die met elkaar verbonden: ramen, elektriciteitsgebruik…) 

--Comfort in het algemeen (bv./o.a. zomer, akoestisch, daglicht…) 

--Gebruiksvriendelijkheid van systemen (bv. t.o.v. complexe hightech systemen) 

Minder, maar duidelijke 
deeleisen. 

Het is belangrijk om de vrijheid van 
ontwerp te bieden binnen de deel-eisen. 
M.a.w. eerder een resultaatgerichte 

(*)Kosten beschouwen niet enkel voor de bouwheer, maar ook voor het milieu (dit betreft 
systeembegrenzingen én invalshoek) 

Voor de rest veel 
verdeelde meningen. 
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aanpak i.p.v. een aanpak waarbij 
maatregelen worden opgelegd 

 (*)Hernieuwbare energie stimuleren in de mate dat het ter plaatse gebruikt wordt (m.a.w. 
net zoals ‘opwekking’ door warmtepompen enkel voor de woning zelf beschouw worden, 
ook voor PV-panelen enkel inrekenen hetgeen lokaal gebruikt wordt. M.a.w. ook 
tijdsafhankelijkheid en pieken vs. basisverbruik.) 

--Daarbij horend: kijken op wijkniveau, groter dan op woningniveau, maar er ook niet van 
uitgaan dat alles naar het net kan. 

 

 Ventilatie weghalen uit NEBrv.  

 Energiegebruikseisen op woningniveau stellen i.p.v. per m² vloeroppervlakte. (M.a.w. 
grenzen leggen en compact bouwen belonen.) 

 

 

Aanvullende nota's verslaggever 

ALGEMEEN 

De discussie verschoof veelal lange tijd van het weergeven van de meningen uit de interviews naar vooral het debatteren tussen een 3-tal mensen over hun 

eigen meningen over bepaalde punten. (Daarom werden hieronder ook punten weergegeven uit de nota's van de interviewers, genomen tijdens Ronde 1.) 

Bepaalde punten werden soms snel beschouwd als ‘mee ingestemd door iedereen’, terwijl, niet iedereen dat echt beaamde. Bovendien zijn sommige van die 

punten soms helemaal bij niemand van de geïnterviewden (van één of alle interviewers) uit Ronde 1 aan bod gekomen was. Die zijn dan voor de duidelijkheid 

aangeduid met (*) (vnl. m.b.t. 'comfort', 'kosten niet enkel voor de bouwheer' en 'lokaal en/of direct gebruik van opgewekte energie') 

SPECIFIEK 

**Ook al bleek er eensgezindheid over het prioritair verlagen van de het energiegebruik ('eerst de eerste stap van de trias energetica), was niet persé 

iedereen het eens met welke definitie daarachter schuilde: NEBrv, met of zonder ventilatiesysteem, vooral isolatie (Umax?) 

**Er was een vrij grote consensus over het feit dat kleiner/compacter wonen beloond moet worden en dat eisen per m² vloeroppervlakte absurd worden als 

mensen zeer groot woningen bouwen. Sommigen verwezen naar het aantal mensen of slaapkamers, maar er werd er wel op gewezen dat het heel moeilijk 

evalueerbaar zou zijn t.g.v. ruimte-definiëring en gebruik: wat bv. met bureau-ruimtes of slaapkamers die als bureau gebruikt worden? 

**M.b.t. deeleisen: de meesten waren het wel eens dat er vooral enkele grote eisen moeten zijn (gelijkaardig maar niet noodzakelijk NEBrv, E-peil…), maar er 

was discussie over het feit of componenteisen zoals U-max-eisen vooral minimale richtwaarden moeten geven of strikte, laat staan strenge eisen moeten zijn. 
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---Niet enkel m.b.t. U-max-eisen, maar ook m.b.t. de reductie van de energiebehoefte/verliezen was er een gelijkaardige discussie. Niemand leek te vinden 

dat het slechts een richtlijn moest zijn. Iedereen leek te vinden dat het wel een eis moet zijn, maar sommigen vonden dat het eerder een aftop-waarde moet 

zijn (bv. m.b.t. de mogelijkheid om systemen op te vangen), i.p.v. een heel strenge eis. 

---Gelijkaardige discussie was “moet men het (kosten)optimale beogen, of suboptimale ontwerpen vermijden”. M.a.w. een kwestie van nauwe optima-

definiëringen die mogelijks de ontwerpvrijheid en marktwerking beperken vs. aftoppen van prestatieniveaus die bv. locked-in-problemen kunnen veroorzaken. 

**M.b.t. de 'trias' energetica, was er toch wel discussie over het aantal stappen: 3 (trias), of maar 2. Namelijk sowieso eerst de energieverliezen beperken, 

maar volgens sommigen mogen alle systemen samen beschouwd worden: ketels, warmtepompen, PV-panelen… 

**Er was ook discussie of het ventilatiesysteem zou horen bij het stap 1 (reduceren van de energieverliezen/vraag) of bij stap 2(+3), aangezien het zelf 

systemen zijn die energie verbruiken. 

**De verwijzing naar ‘minder en duidelijkere eisen’, was zowel met het oog op duidelijkere communicatie (tussen overheid, bouwsector, klanten), maar ook 

met het oog op bewegingsruimte tijdens het ontwerpen. 

---M.b.t. het huidige eisenpakket werd er geopperd dat het geen rode draad biedt, terwijl een uniforme vertaling in bv. kWh/(m².jaar) wel een rode draad zou 

kunnen vormen over de verschillen criteria heen (~trias energetica). 

**Daarmee verband houdend: het belang van grootheden die iets betekenen (bv. kWh, euro’s, of “een sterrensysteem” (?))
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BIJLAGE C OVERZICHT FEEDBACK STAKEHOLDEROVERLEG 2 

Schilindicator - Schilpeil A 

Overzicht individuele reacties 

voordelen Nadelen Extra 

Geen technieken Geen inrekening van zonwering 
(vast en mobiel) 

Check of zeer kleine woningen 
niet benadeeld worden 

Inrekenen 
compactheid, 
oriëntatie 

Ventilatie en zonwering hebben 
belangrijke invloed op 
koelingsbehoefte 

Inzicht op achterliggende 
keuzes/berekeningen ontbreken 

Stimulatie 
performante schil 

Beantwoordt niet aan de evolutie van 
de grootte van de woningen 

Concrete invulling van 
maatregelenpakketten/keuzes? 

Correcte redenering Compact bouwen wordt niet 
gestimuleerd 

Wordt er rekening gehouden met 
interne winsten door straling 

 Blijft black box  

 Er wordt geen rekening gehouden 
met warmtewinsten van technieken 

 

 

Verslag groepsgesprek:  

In de groep waren over een aantal zaken consensus:  

 Er is meer nodig dan gewoon Umax-eisen 

 Ht en Hinf zijn niet voldoende om alle aspecten van bouwschil in te rekenen.  

Er was geen consensus over tot waar een schilpeilparameter moest gaan.  

De meningen waren verdeeld in twee groepen met keuze voor schilpeil A vs. schilpeil B. Zo’n 75% van 

de mensen leek voorstander van Schilpeil A, de overige 25% was voor Schilpeil B. 

Iedereen was akkoord dat passieve elementen om zon te weren ingerekend moeten worden. Er was 

geen consensus over wat met actief te bedienen zonwering te doen.  

Het argument om ‘voorzienig’ te zijn stond centraal bij de keuze voor Schilpeil B. Nu het uitsluiten van 

bv ventilatiesystemen zag men als een potentieel lock-in effect, gezien deze keuze determinerend zou 

zijn over tientallen jaren.  

 

Voorstanders schilpeil B:  

Het schilpeil moet iets zijn wat de tijd doorstaat. De nadruk mag niet alleen op de bouwschil liggen, er 

moeten ook technieken in toegevoegd worden. Als de voorzieningen voor bepaalde technieken niet 

voorzien zijn bij het bouwen van de woning dan kan je die technieken later niet toevoegen (vb. voeding 

en ruimte voor zonwering).  

Deze voorstanders gingen akkoord dat zowel de voor- als de nadelen (hulpenergie) van de technieken 

meegerekend moeten worden.  
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Stakeholder over het waarom van schilpeil B: zorgen dat een woning een lage behoefte heeft t.o.v. het 

net (piekmomenten), dit gebeurt volgens hem met isolatie, ventilatie, zonwering en technieken. 

Andere mensen uit groep gaven aan dat systemen door de jaren heen zullen veranderen, het is niet 

zeker dat er in de toekomst bedrading nodig is.  

Terechte opmerking: bepaalde delen van de schil (vb. vensters) kunnen bijna op zelfde termijn als 

bepaalde technieken aangepast worden.  

 

Voorstanders van schilpeil A:  

Een schilpeil moet enkel schileigenschappen bevatten, geen mobiele zonwering of ventilatieaspecten. 

 

Normalisatie schileis i.f.v gecorrigeerde Abol (A-bol * at / (at+ aGEMEEN)? 

Overzicht individuele reacties 

voordelen Nadelen Extra 

Houdt rekening met 
compactheid 

Geen stimulans om meer 
halfopen en rijwoningen te 
bouwen 

 stimulans voor slechte 
stedenbouw? (meer open 
bebouwing) 

Wat met gemene muren waar 
niet tegen gebouwd wordt? 

Optimalisatie i.f.v. gebruik 
is mogelijk 

Rijwoningen worden 'bestraft', 
vermits ze al minder energie 
gebruiken dan open woningen, 
daarom volgende correctie een 
juiste compromis 

Abol zonder correctie 
behouden, om juiste typologie 
te stimuleren 

Architecturale vrijheid Ontmoedigen of zeker niet 
aanmoedigen van collectief 
wonen 

Kubus i.p.v. bol, maar akkoord 
dat bol abstracter is 

Goede correctie van 
compactheidsprobleem 

Voor hoge woontoren die veel 
licht nodig hebben (en dus bijna 
volledig beglaasd) zal de eis 
moeilijk te halen zijn 

Wat met bouwknopen? 

  Goede communicatie nodig 

  Beter geen correctie en eis 
laten verschillen i.f.v typologie, 
zo weet bouwheer dat 
vrijstaande woningen meer 
verbruiken dan rijwoningen 

  Wat gebeurt er met K-peil bij 
andere definitie van 
compactheid 
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Verslag groepsgesprek: 

Bezorgdheden over de correctie op Abol: 

 Waarom is een correctie nodig? Provincie Antwerpen vindt bijvoorbeeld dat er net wel een 

stimulans nodig is naar compacter bouwen (of bouwen van een rijwoning in plaats van open 

woning) en dat dit niet mag geneutraliseerd worden. Dit is een beleidskeuze 

(stedenbouwkundig). 

 Toegankelijkheid van gebouwen: omwille van toegankelijkheid worden er veel serviceflats op het 

gelijkvloers gebouwd. Deze zijn ook klein. Het voorstel nu biedt hier een goede oplossing voor. 

 Het is nu niet duidelijk wat de impact is van het veranderen van temperatuurverschillen (naar de 

buren toe). Dit kan alleszins uitgerekend worden. 

 Er wordt aangehaald dat vergelijkbaarheid van de eisen in de tijd moet kunnen. Je moet over de 

jaren heen ook nog kunnen vergelijken. 

 Er is ook nog een hele discussie geweest rond gebruikersgedrag (verbruik van energiezuinige 

huishoudtoestellen, … en de wens van een tool op website die het totaal pakket bekijkt). Dit gaat 

buiten de scope van deze studie en EPB in het algemeen. 

 

Normalisatie schileis i.f.v Abol en verliezen naar buur? 

Overzicht individuele reacties 

voordelen Nadelen Extra 

Sluit beter aan bij realiteit Onzekerheid over reële 
situatie (wat met leegstaande 
woningen, afbraak) 

Wordt de berekening niet te 
virtueel? 

Waarom niet naar volume 
i.p.v. oppervlakte 

Minder interessant om grote 
woningen te bouwen, gesloten 
bebouwing wordt gestimuleerd 

Te veel gebaseerd op 
energiewinst i.p.v. comfort 

Hoe bepaal je aandeel 
verliezen naar buren? 

Stimulans naar typologie, extra 
inspanning voor nadelige types 

Te veel energieverliezen Leidt dit tot grotere 
isolatiediktes in de 
gemene muur? Is dit 
gewenst? 

De typologiekeuze blijft bij 
stedenbouw, maar compactere 
typologie wordt gestimuleerd 

Is volledig fictief, buur kan ook 
een warmere woning hebben 

 

Overstijgt gebouw/locatie niveau 

 stimulans voor RO naar 
compactere stedenbouw 

  

Correctiefactor op verliezen naar 
buren 
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E-peil eis i.f.v geometrie? 

Overzicht individuele reacties 

voordelen Nadelen Extra 

Grote woningen 
verbruiken meer, 
kleinere minder 

Moeilijk te communiceren, 
zeker als eis kan variëren 

Wat/hoe vergelijken/interpreten 
van het huidig E-peil? 

Efficiënte geometrie 
wordt beloond 

Keuze van referentie MP wordt 
moeilijk 

Kengetal linken met EPC 
bestaande woongebouwen. 

Weg van berekening 
van bruto volume 

Niet vergelijkbaar met huidig E-
peil 

Hoe wordt referentie MP bepaald? 
Evolutie? 

Meer aandacht voor 
Echar 

Echar is duidelijk, maar zal 
geen realistisch beeld geven 
als berekeningsmethodiek niet 
correct is 

Einddoelstelling ambitieus zetten 
(cfr. ecodesign) 

Beter voor kleine 
woningen 

 Hoe evolutie eisen, technieken? 
Naar 2021? 

Vergelijkbaarheid over 
typologieën heen 

 Berekening (notional bol) dient op 
achtergrond te blijven o.w.v. 
communicatie 

Communiceerbare 
getallen 

 Eis omzetten naar stersysteem of 
lettersysteem (A,B, …) 

Bv.: E = 80*** (80=Echar en *** 
geeft prestatie t.o.v. eis) 

Verbetering i.f.v 
problemen met 
compactheid 

 Principe doortrekken naar EPC 

In verschillende 
gewesten dezelfde eis 

 Analyse wordt met huidige EPB 
gemaakt, maar heel wat 
verwarmingstechnieken worden 
verkeerd ingerekend in EPB 

Dubbele informatie 
geven is positief 

 Communicatie wordt heel 
belangrijk 

  Is de eis haalbaar voor ééngevel 
appartement dat volledig beglaasd 
is? 

 

Overzicht groepsgesprek 

voordelen Nadelen Extra 

Niet enkel compactheid ook 
typologie wordt mee in 
rekening gebracht 

Eis zal misschien moeten 
evolueren, hoger worden 
 moeilijk op politiek vlak 

 Hoe bepalen wat het referentie 
MP wordt 

 zal dit mee evolueren in de 
tijd? 

 wat met de technieken 
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 verschillend MP'n i.f.v 
collectieve en individuele 
woningen 

 t.o.v. Ruimtelijke 
ordening: gebouwniveau 
wordt overstegen 

 De "bol" approach is 
niet reëel, maar 
resultaat is wel OK 

 Communicatie! Hoe 
communiceren 

 veel tijd en aandacht aan 
besteden 

 communicatie rond eenheid 
en relatie tussen eenheden 

Hetzelfde voor Wallonië en 
Vlaanderen 

 hierdoor kan erkenning 
voor EPB verslaggevers 
misschien hetzelfde worden 

Door in kWh te werken is 
er risico dat mensen gaan 
vergelijken met werkelijk 
verbruik. 

Momenteel is E-peil 
abstract en dat is ook 
duidelijk, maar nu is het 
niet meer duidelijk dat het 
abstract is 

 mensen willen weten 
wat ze gaan verbruiken 

Link naar EPC? 

Het zou moeten vergelijkbaar zijn 
met bestaande woningen, maar 
daarvoor is een gelijkaardige 
berekeningsmethode nodig. 

Verantwoordelijkheid omtrent 
typologie naar stedenbouw 
verschuiven 

Door A,B,C labelling in 
Wallonië minder 
gemakkelijk toepasbaar ( 
of juist wel) 

Constante eis of veranderlijk? 
Basis verschuiven of niet? Schaal 
laten evolueren of categorieën 
toevoegen 

 misschien een vergelijking 
maken met BEN of ... om te zien 
hoe ver je staat 

 vgl. ecodesign 

 schaal nu al vastzetten om 
toekomst robuust te maken 

Bv A+ = positief energie huis 

A= BEN 

C = huidig 

… 

  De oplossing zit tussen huidige 
methode en voorstel 

  Mag niet vergelijkbaar zijn met 
huidig E-peil om verwarring te 
vermijden 

  Uitleg a.h.v. een voorbeeld 

 

Algemene opmerkingen: 

Moeilijk om input te geven zonder de achterliggende formules rustig te kunnen bestuderen en in de 

kunnen schatten wat de gevolgen voor het beleid kunnen zijn. 
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Conclusies 

Schilindicator 

Wat de schilindicator betreft is er verdeeldheid tussen schilpeil A en B, daarnaast komt vaak de 

opmerking om enkel mobiele zonwering mee in te rekenen en niet ventilatie, m.a.w. Schilpeil 

A+mobiele zonwering. 

Normalisatie Schilindicator 

Ook hier heerst verdeeldheid tussen beide voorstellen. Aan de antwoorden te zien is het ook duidelijk 

dat niet iedereen het verschil begrepen heeft. Algemeen wordt akkoord gegaan met het 'bol' principe. 

Er wordt gesteld dat compacter bouwen moet gestimuleerd worden en dat compactere typologieën 

mogen bevoordeeld worden. 

E-peil 

De meerderheid is voorstander om geen normalisatie te hebben op Echar en het E-peil dan ook zo uit 

te drukken. Ze vinden het positief dat vergelijkingen kunnen gemaakt worden over typologieën heen. 

De meerderheid is dan ook voorstander van het voorstel. De grootste bekommernis gaat echter om de 

communicatie, hoe worden de referentiemaatregelenpakketten gedefinieerd, hoe evolueren ze, hoe 

evolueert de eis, vergelijkbaarheid met huidig E-peil, … 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

266 / 423  

 

BIJLAGE D RESULATEN BEVRAGING NA STAKEHOLDEROVERLEG 2 

SCHILINDICATOR 

De grafiek hieronder geeft de ranking van de schilindicatoren weer met op de verticale as op 1 de 

meeste voorkeur en op 5 de minste voorkeur. 

 

Conclusie 

1. Schilpeil C en Schilpeil A 

2. Schilpeil B 

3. NEBrv+NEBrk 

4. Ht+Hinf 

Opmerkingen bij voorkeur 

Ht+Hinf: 

 De schilindicator gaat best over de schil zonder andere systemen mee in rekening te nemen. Dit 

gebeurt best in het E-peil. 

 Klemtoon op de schil, conform Trias Energetica 

 Eenvoudig en energieneutraal 

 Er moet voorkomen worden dat technische systemen (inclusief ventilatiesysteem) een minder 

performante isolatie kunnen compenseren 

NEBrv+NEBrk: 

 Wij denken dat dit de meest representatieve indicator is omdat men rekening houdt met 

zomercomfort waar het aandeel belangrijker wordt oriëntatie en de zontoetreding. Hulpenergie 

wordt eveneens in rekening gebracht gezien we naar een verfijning toe gaan wordt deze 
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Schilindicator

Schilpeil C (incl zonwering, excl ventilatie) Schilpeil B (incl ventilatie en zonwering)

Schilpeil A (excl ventilatie en zonwering) NEBrv+NEBrk

Ht+Hinf
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parameter eveneens belangrijker. Het compact bouwen wordt gestimuleerd. Met mobiele 

zonwering kan het verbruik in koeling sterk verminderd worden en het comfort verhoogd worden. 

 De netto energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling blijft van alle voorstellen toch nog de 

berekening die het best aanleunt bij reële verbruiken, ook al zit hulpenergie er niet in. 

Schilpeil B is in dat opzicht een goede tweede keuze. 

Schilpeil A en Ht+Hinf zijn daarom minder goede schilindicatoren: uitkomst weinig relevant. Je 

kunt toch geen goede inschatting maken van het zomercomfort als mobiele zonwering niet in 

rekening wordt gebracht? Ht+Hinf geeft zeker een te onvolledig beeld, te weinig aspecten 

worden mee in rekening gebracht. 

Schilpeil A 

 C'est le seul qui soit vraiment lié à l'enveloppe. 

 Techniek evolueert zeer snel. Het actuele EPB programma kan de evolutie van techniek niet 

volgen. We moeten streven naar in eerste instantie een correct gebouw goed geïsoleerd. 

Technieken van morgen zijn niet voorspelbaar en hebben een kortere levensduur dan het 

gebouw met schil. 

 Ik heb geen vertrouwen in schilpeil B, aangezien een berekening van de baten en kosten van 

een ventilatiesysteem moeilijk zal liggen en mogelijks tot een ongewenst resultaat zal leiden. 

Schilpeil A + C zijn daarom meer te verkiezen (wel indien er geen rekening gehouden wordt met 

de hulpenergie). Indien keuze voor schilpeil C, moet wel duidelijk bepaald worden wat begrepen 

wordt onder mobiele zonwering (strategische plantengroei, schaduwdoeken?...). Dit maakt de 

zaak enkel complexer, want het kan niet zijn dat enkel de keuze voor een dure mechanische 

zonwering positief geëvalueerd wordt. Daarom voorkeur voor schilpeil A.  

Ht + Hinf is te eenvoudig als indicator. 

 Schilpeil A is het meest technologieneutraal en blijft toch nog vrij eenvoudig. 

 Het is absoluut noodzakelijk dat er een schilindicator blijft. De schilindicator was er in eerste 

plaats om de bouwers en verbouwers er van bewust te maken dat er in eerste plaats moest 

geïsoleerd worden. Het benaderd het meest de primaire eis om woningen te isoleren wat 

absoluut noodzakelijk is om het "verstaanbaar" te houden. 

Schilpeil B werkt anders weerom met forfaitaire waarden. 

Eigenlijk geen correcte inschatting van de mogelijk werkelijke waarden. 

 'gebouw'schil "vast" zonder installatietechnische toestanden (=oorzaak van hulpenergie en niet-

zekere operationaliteit - gebruikersafhankelijkheid - te vervangen tijdens de levensduur gebouw) 

 La solution C permet d'évaluer dès la conception et de manière objective brute l'enveloppe du 

bâtiment. Toutefois, il faudra vérifier que le risque de surchauffe n'est pas trop pénalisant. La 

solution E permet de tenir compte d'une protection solaire performante comme outil de 

conception. 

 We verkiezen A als er daarnaast een techniekenparameter aantoont hoe efficiënt uw technieken 

worden gekozen. 

 

Schilpeil B 

 In goed geïsoleerde woningen worden de ventilatieverliezen relatief gezien groter, hebben meer 

impact, daarom moet men de ventilatie verliezen in rekening nemen wat de zonwering betreft, 
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deze hebben een positieve invloed op het comfort en energieverbruik, daarom moeten ze ook in 

rekening genomen worden. 

 Wij denken dat dit de meest representatieve indicator is omdat men rekening houdt met 

zomercomfort waar het aandeel belangrijker wordt, oriëntatie en de zontoetreding. Hulpenergie 

wordt eveneens in rekening gebracht gezien we naar een verfijning toe gaan wordt deze 

parameter eveneens belangrijker. Het compact bouwen wordt gestimuleerd. met mobiele 

zonwering kan het verbruik in koeling sterk verminderd worden en het comfort verhoogd worden. 

 C'est l'indicateur qui est le plus proche des consommations réelles et qui offre le plus de 

souplesse dans les réalisations 

Schilpeil C 

 Schilpeil C houdt rekening met heel wat parameters die van toepassing zijn op de gebouwschil, 

waardoor een grotere maatregelenmix op gebouwschilniveau mogelijk is, wat de haalbaarheid en 

betaalbaarheid ten goede komt. Bovendien bereik je zo de meest correcte indicator om het 

geheel van de schil in rekening te brengen, inclusief zonnewinsten en zonwering. Het mee 

betrekken van ventilatie (en dan nog zonder alle facetten hiervan mee te rekenen) leidt te ver af 

van de gebouwschil, dus het is goed dat ventilatie niet in rekening gebracht wordt. 

 L'indicateur de qualité de l'enveloppe doit viser comme objectif premier une simplification de 

toutes les autres exigences en matière de qualité d'enveloppe. Il devrait, à terme, remplacer les 

Umax, niveau K, indicateur de surchauffe, etc. Il est donc nécessaire d'inclure les protections 

solaires dans le calcul de l'indicateur. L'installation de ventilation étant d’avantage distincte de 

l'enveloppe, et pouvant être couplée à d'autre techniques (chauffage, refroidissement, etc.), il 

semble plus indiqué de conserver cette technique dans le calcul d'un indicateur plus global ou 

plus spécifique aux techniques. 

 Verwerkt alles, ...zelfs te veel : de inertie moet geneutraliseerd, is geen volledige 

schilcomponent, er moet dus nog aan gewerkt worden 

 Intuïtief maakt zonwering deel uit van de schil + in tegenstelling tot het verbruik van ventilatoren 

wordt het verbruik van zonwering niet expliciet becijferd in de EPB-regelgeving (en kan men ook 

verwachten dat het verbruik al bij al marginaal is en zelfs nul voor manueel bediende zonwering). 

Daarnaast lijkt het moeilijk te verdedigen om vaste zonwering (gevelelementen en dergelijke) wel 

mee te nemen en mobiele plots niet. 

 Schilpeil C houdt rekening met alle elementen waaruit de schil is opgebouwd, inclusief de ramen 

en de zonwering. Dit is dan ook de meest logische benadering om de gebouwschil in winter- en 

zomersituatie te beoordelen.  

Zonwering is namelijk veel meer een schilcomponent dan een techniek. De schilopeningen voor 

RTO’s worden ook via de U-waarde van het raam in rekening gebracht. Ventilatieverliezen 

moeten dan ook niet meer toegevoegd worden. Ventilatieverliezen of hulpenergie zijn techniek 

gebonden en staan los van de gebouwschil. 

Schilpeil C is bijgevolg ook technologieneutraal. 

 De verschillende elementen van de schil worden in rekening gebracht: dus ok. Ventilatie is een 

techniek. In de geest van EPB = EP + Binnenklimaat. Het element binnenklimaat kan/moet 

verbeterd worden, niet via schilindicator maar via andere prestatie meetbare instrumenten. 
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 Les gains solaires sont définis par la géométrie et l'enveloppe du bâtiment. Il faut donc en tenir 

compte à cet étape, par contre la ventilation fait intervenir les techniques qui ne doivent pas 

entrer en ligne de compte à ce moment-là. 

Le schilpeil C me semble donc le mieux pour qualifier l'enveloppe. 

 Zo bekom je een indicator die onafhankelijk is van technieken. 

De basis van de woning zal dus goed zijn. 

Opmerkingen of suggesties m.b.t. de schilindicator 

 Il est vraiment important qu'il ne porte pas le nom de "besoins nets en énergie" (BNE), car si ce 

ne sont pas les BNE "réels" (selon le calcul PEB), c'est de nature à compliquer la 

compréhension. 

 Ht+Hinf is absoluut te mijden, gezien dit een onrechtstreekse manier is om toch een eis op vlak 

van luchtdicht bouwen in te voeren, terwijl dat na uitgebreid eerder stakeholderoverleg is 

afgewezen (omwille van overdreven aandacht aan luchtdichtheid vs. betaalbaarheid, omwille van 

juridische redenen e.a.). 

 inertie neutraliseren, vloeren en opbouw ervan hebben niets te zien met de schil 

 Bewust ontwerpen en de warmtewinsten door instraling in rekening brengen vereist mogelijk een 

minder compacte bouwmethode. 

 K-peil is prima schilindicator. Ik zie het nut niet in om hiervan af te stappen. 

 Hulpenergie van zonwering in rekening brengen heeft geen zin, aangezien dit te verwaarlozen is 

t.o.v. bv. verbruik kunstlicht, wat ook niet meegerekend wordt. 

 zal niet voor iedereen duidelijk zijn dat jullie met 'mobiele zonwering' automatische zonwering 

bedoelen (room-level) en met 'ventilatiesysteem' de bewuste (gezondheid) ventilatie ventilator 

aangedreven (C en D - vreemd dat B 'vergeten' wordt nochtans veel toegepast in Frankrijk) 

waarom wordt ventilatiesysteem A in het opzet totaal genegeerd? 

 N'est-il pas justifier de séparer les BNE chaud et BNE froid étant donné qu'il s'agit de deux 

conceptions différentes? Les mélanger dans les indicateurs perturbe la communication ainsi que 

les priorités d'action que doit définir l’Architect et le responsable PEB. 

Attention, pour l'intégration des BNE froid, il faut absolument que le calcul de surchauffe soit 

vérifié et approuvé comme convenu à Bruxelles 

 schilpeil B: NIET werken met forfaitaire waarden. zeker nu je alle systemen zo mooi in een 

databank kan steken dat het aanklikbaar is en juist ingevuld is snap ik het forfaitaire echt niet. 

voorstel: Invoeren van het ‘piekpeil’ = correcte en volledige weergave van de 

verwarmingsverliezen = K-peil +juiste ventilatieverliezen (incl. luchtdichtheid)+ IWW+ correctie 

hulpenergie van bv ventilatie+ juiste COP/SPF,... 

NORMALISATIE SCHILINDICATOR 

De grafiek hieronder geeft de ranking van de normalisatie van de schilindicator weer met op 1 de 

meeste voorkeur en op 5 de minste voorkeur. 
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Conclusie 

1. Equivalente bol + transmissie gemene muur 

2. Equivalente bol + gemene muur 

3. Equivalente bol 

4. Verliesoppervlakte 

5. Bruto vloeroppervlakte 

Opmerkingen bij voorkeur 

Verliesoppervlakte 

 Verliesoppervlakte is eenvoudig en benadeelt kleine woningen niet. Anderzijds is het geen 

absolute noodzaak om compact bouwen te stimuleren, aangezien de algemene bouwkost en 

EPB nu al in die richting duwt (cfr. cijfers EPB-evaluatie 2006-2013). En wie het zich toch kan 

permitteren, moet door de strenger wordende regelgeving zware inspanningen doen om dit te 

compenseren. Zo blijft er ook nog enige ontwerpvrijheid om gebouwen aan te passen aan andere 

noden naast energie. 

 Verliesoppervlakte is eenvoudig te begrijpen door iedereen en de kleine woningen worden niet 

benadeeld. Met het stimuleren van compact bouwen, wordt de E-peileis weinig verstaanbaar 

voor de gewone mens en ook voor de banken die de energieprestatie in rekening zouden 

moeten nemen. 

 Voor zijn eenvoud en goed ingeburgerd 

 bruto vloeroppervlakte en verliesoppervlakte zijn al goed ingeburgerd 

Equivalente bol 

 Eigenlijk staat het al bij de uitleg van deze normalisatie: 
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 het efficiënt vormgeven van een woning wordt gestimuleerd, zonder dat mensen aangezet 

wordt tot ruimer bouwen. 

 kleinere woningen worden niet benadeeld 

 stimuleert compacter bouwen en keuze voor compactere typologieën 

 Dat de keuze voor een vrijstaande woning impliceert dat men grotere inspanningen moet leveren 

aangaande de gebouwschil is vanuit het standpunt van een duurzame ruimtelijke ordening juist 

gewenst. De keuze voor een rijwoning, vaak opgetrokken binnen de stads- op dorpskern, is op 

zich reeds een duurzame keuze, en dient aangemoedigd te worden 

 Bouwen met zo weinig mogelijk energieverlies en maximale vloeroppervlakte wordt dan 

gestimuleerd. Kleinere woningen worden niet afgestraft indien ze gesloten of halfopen worden 

gebouwd. 

Equivalente bol + gemene muur 

 Il est difficile de trancher entre 4 et 5 car il m'est difficile de voir les conséquences en pratique, 

mais cela parait à première vue une excellente idée. 

 La solution D permet aux concepteurs et aux pouvoirs publics/privés de répondre aux objectifs 

autres que la PEB et remet une partie des responsabilités dans le chef de l'aménagement du 

territoire. Enfin, cela permet d'évaluer le potentiel d'un bâtiment 

Equivalente bol + transmissie gemene muur 

 Compact bouwen wordt hierdoor gestimuleerd 

 Hiermee wordt de schaal volledig geneutraliseerd, maar ook de type woning, hiermee bedoeld 

een 2 of 3 of 4 gevel woning scoort hetzelfde, bij een appartementsgebouw zal de bovenste 

verdieping niet benadeeld worden t.o.v. van de andere verdieping 

 Omdat het compact bouwen gestimuleerd wordt en de werkelijkheid beter benadert. 

 Cet indicateur ne pénaliserait pas les petits logements. Par contre, une bonne compacité 

garderait un impact positif sur le résultat. La prise en compte des déperditions via les murs 

mitoyens garantirait un impact positif de la mitoyenneté sur la compacité tout en évitant le non 

prise en compte des murs mitoyens au niveau de l'enveloppe déperditive du bâtiment. 

 Reëel karakter ervan, compactheid, infiltratie, etc... 

 Geeft het wiskundige meest correcte beeld. 

 Omdat maatschappelijk gezien, compact bouwen wordt gestimuleerd, kleiner bouwen niet wordt 

benadeeld en dit zonder het overdreven streng te maken voor grotere en niet compacte 

woningen. 

In rekening brengen transmissieverliezen door gemene muur sluit ook aan met de werkelijkheid 

en hoeft de berekening niet extra complex te maken, enkel het gemene muur oppervlak moet 

gekend zijn. Het volledige in rekening brengen van de gemene muur oppervlakte daarentegen is 

niet de realiteit. 

 Omdat deze het meest rekening houdt met alle indicatoren. 

 La dernière proposition permet de garder un incitant à la construction mitoyenne, mais cela 

devrait se faire au niveau des exigences et non du calcul. 

Via les exigences, on peut plus facilement communiquer et inciter les constructeurs à construire 

compact et mitoyen. 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

272 / 423  

 

La méthode de calcul ne doit pas être changée suivant les cas particuliers, mais la plus générale. 

La différence entre maison mitoyenne et 4 façades se ressent dans la consommation totale 

théorique du bâtiment 

 Omdat maatschappelijk gezien compact bouwen wordt gestimuleerd.  

Evenwichtig doel: kleiner bouwen wordt niet benadeeld; voor grotere en niet compacte woningen 

ook aanvaardbaar. 

In rekening brengen transmissieverliezen door gemene muur sluit aan bij de werkelijkheid en 

hoeft de berekening niet extra complex te maken.  

 Er is een evenwicht tussen kleinere en grotere gebouwen zonder te overdrijven. 

 Configuraties met veel gemene verliesoppervlakten verbruiken ook in principe effectief minder 

(absolute cijfers) omdat ze minder verliesoppervlakte hebben. Bovendien zitten in de vrije 

geveldelen van appartementen en woningen typisch (relatief gezien) meer ramen (voor 

voldoende daglichttoetreding) en zal men voor eenzelfde verliesoppervlakte een typisch hogere 

Ht bekomen (hogere Um). Ik denk wel dat configuratie 5 een "billijk" compromis is (incl. 

veiligheidsmarge voor probleem met beglazing). 

 stimulans voor compact bouwen en kleinere woningen worden niet benadeeld. 

 L'indicateur est simple et connu. L' equivalente bol oppervlakte introduit un nouveau concept 

intéressant mais pas nécessairement facile à expliquer 

Opmerkingen of suggesties m.b.t. normalisatie van de schilindicator 

 Suggestion : diviser l'indicateur par une référence exprimée de la même manière, pour avoir un 

nombre sans unité. 

Courrier RW : "D’autant plus que le nouvel indicateur d’enveloppe projeté étant du type « kWh/m² 

», la philosophie développée actuellement pourrait être appliquée aux autres indicateurs PEB 

wallons et en particulier au critère Espec, exprimé lui aussi en kWh/m². " 

Les kWh/m² du nouvel indicateur sont comparés au kWh/m² du Espec, ce qui n'a pourtant rien à 

voir ! 

 De uitleg bij correctie 2 van de equivalente boloppervlakte geeft aan waarom dit een goede 

tweede keuze is. 

Correctie 1 is minder goed omdat de verbeterde compactheid ten gevolge van het grenzen aan 

geconditioneerde ruimtes volledig gecorrigeerd wordt en er geen stimulans meer is om voor een 

compactere typologie te kiezen. 

De bruto vloeroppervlakte en de verliesoppervlak zijn echter nog minder goede keuze dan deze 

correctie 1. 

 Een keuze voor de equivalente bolmethode kan een nauwkeuriger resultaat opleveren, maar 

aangezien we dan het pad van een eenvoudige parameter verlaten kies je dan best ineens voor 

de meest correcte methode, die van de equivalente bol met inrekening van de 

transmissieverliezen van gemene muren. 

 Een mogelijk aandachtspunt is de bijkomende inspanning die de VG zal moeten leveren bij het 

invoeren van de verliesoppervlakte van de gemene delen (is nu niet nodig als de gemene delen 

aan Umax voldoen). Merk trouwens op dat er nu al veel klachten zijn i.v.m. 

luchtdichtheidsmetingen over appartementen (men vindt dat buren onder druk mogen gezet 
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worden omdat er zogezegd geen verliezen zijn naar de buren). Communicatie wordt dus 

belangrijk! 

 Herontdekken K-peil! 

 Ceci dit, cela devrait être la législation de l'aménagement du territoire qui devrait également être 

incitative à ce propos. 

 Gemene muur oppervlak moet gekend zijn. 

 het equivalente bol-verhaal is intellectueel gezien een 'leuk' idee maar vraagt nog heel wat 

verder onderzoek (bv thesissen) om de juiste waarde ervan in kaart te brengen. 

Overleg eens met de geestelijke vaders van het K-peil (Prof Hugo Hens en Jos Uyttenbroek) om 

na te gaan hoe het K-peil en zijn inrekening van compactheid in jullie studie te 'herontdekken' valt 

 Nous trouvons que l'incitant à construire compact ou en mitoyen ne doit en aucun cas être noyé 

derrière une méthode de calcul. Cela risquerait de nuire à la communication tant auprès des 

pouvoirs publics que du citoyen 

E-PEIL EIS 

De grafiek hieronder geeft de voorkeur van E-peil eis weer. 

 

Conclusies 

1. E-peil is een vast getal 

2. E-peil i.f.v. geometrie 

Opmerkingen bij voorkeur 

E-peil is een vast getal 

 Le niveau E est préférable car : 

 cela montre plus facilement l'évolution des exigences dans le temps (et entre Régions) ; 

 il est plus facile de modifier le dénominateur si nécessaire, que l'exigence (p.ex., lors de 

l'introduction du calcul des nœuds constructifs, il aurait été possible de ne pas faire un 

double renforcement des exigences, et ce en adaptant le dénominateur ; par contre, 

diminuer le niveau d'exigence aurait été politiquement plus difficile) ; 

 Eenvoudig te begrijpen voor bouwheren/leken 

 Duidelijk, simpeler te communiceren 
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 E-peil behouden want is nu al goed gekend + Het is van belang om zo in de mate van het 

mogelijke een vergelijkbare basis te blijven hebben in de toekomst bij de evolutie van de EPB-

regelgeving. 

 Vast getal: maak het niet te ingewikkeld. Impact van geometrie verwerken in de berekening van 

het E-peil, niet in de eis zelf. 

 Si le E-peileis est conservé il doit être normalisé pour être comparable. Mais il me semble qui 

perd de son sens si l'on fait la correction géométrique au niveau des consommations finale avec 

un indicateur (kWh/m2) et la mention de la consommation total (qui fait alors la différence entre 

petit et grand bâtiment) 

 Naarmate men korter bij bijna nul energie gaat is het zaak te differentiëren en dus af te stappen 

van één E-peil eis voor alle soorten gebouwen bepaal voor elk type van woongelegenheid 

(vrijstaand, half open, rij en appartement) een 'referentie' en leg dan per type een 

energieprestatie referentie vast op basis van de EPB/PEB datagegevens van de laatste jaren, 

vervolgens kan men dan ... 

E-peil i.f.v. geometrie 

 Moeilijker misschien om te implementeren en ook om projecten later te vergelijken, maar 

uiteindelijk is het eerlijkst dat je kijkt naar wat potentieel mogelijk is op bepaald perceel en dan 

punten toe te kennen in de mate dat hier optimaal gebruik van is gemaakt. 

 E-peileis in functie van geometrie is duidelijker, verschil kan gemaakt worden tussen bv een 

rijwoning of vrijstaande woning. 

 Ceci permettrait de fixer une exigence sur le niveau E qui pourrait prendre en compte certaines 

spécificités (ex: implantation, surface plancher). De ce fait, cela garantirait plus de flexibilité en 

évitant que des projets ne parviennent à atteindre le niveau E qu'au prix d'investissements 

importants et non rentables vu les caractéristiques du site/bâtiment 

 Is het "breedst" voor veel typologie in architectuur, die stringenter wordt bepaald door alle 

mogelijke randvoorwaarden (kleine terreinen, stedelijk, geen keuze oriëntatie, etc...), dit wordt 

minst afgestraft, is het meest leesbare. 

 Normalisatie maakt het E-peil meer abstract voor de gewone mens, inclusief de banken. 

 E-peil eis (vast getal) was ok bij het ontstaan van dit peil. Maar op termijn zal men best 

overschakelen naar een E-peil eis in functie van de geometrie. 

 Dès le moment où les exigences sur l'enveloppe et l'énergie primaire sont réévaluées dans le 

certificat en fonction de l'approche notionnelle et de la correction "bol", le niveau E nous semble 

superflu. Les deux premiers indicateurs facilitent la communication et sont directement liés au 

certificat. 

Les exigences représentent dès lors l'effort que doit fournir le citoyen, quel que soit son projet 

pour répondre aux exigences PEB et au projet régional. 

 De eis is een individuele aanpak die beter toegespitst is op het type gebouw. 

 Pour avoir des valeurs plus liées aux caractéristiques des bâtiments 
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Opmerkingen of suggesties m.b.t. de uitdrukking van de E-peil eis 

 Il est plus facile pour les politiciens de pouvoir communiquer un chiffre, ce que ne permet pas 

vraiment une exigence variable (ou difficilement : Nicolas Sarkozy parlait de 50 kWh/m² mais 

cette exigence ne s'applique qu'à peu de bâtiments, vu le nombre de facteur correctif) ; 

certes, c'est abstrait, mais je doute qu'une exigence variable soit mieux réellement comprise ! 

Ce qui ne veut pas qu'il ne faut pas modifier le dénominateur. 

 In absolute cijfers kWh en gerelateerd naar oppervlak wonen kWH/m² netto  

 Is het meest leesbaar en laat ook een vergelijking toe per woonoppervlak (categorie) 

 Als de abstractie van de huidige eis het probleem is, kan dat best opgelost worden door de eis te 

combineren met een duidelijke communicatie. Eigenlijk willen we vier zaken weten: 

 wat is mijn verbruik (teller) 

 wat is het maximale verbruik dat ik mocht hebben (noemer x eis) 

 hoe verhoud ik mij tot de typische pakketten (E-peil of label) 

 wat is het slechtste pakket dat ik mocht toepassen (slechtste E-peil of label dat ik mocht 

hebben) 

 Volg nauwgezet wat de EPBD-richtlijn en zijn guidelines daaromtrent voorstellen/toelaten 

 ATTENTION toutefois, cela veut dire qu'il faut mettre en valeur la consommation totale du 

bâtiment sans correction car cela devient l'information utile pour le citoyen sur la consommation 

théorique de son projet 

REFERENTIE VAN E-PEIL 

De grafiek hieronder geeft de ranking van de referentie van het E-peil weer met op 1 de meeste 

voorkeur en op 5 de minste voorkeur. 

Opmerking; De benaming ‘Equiv bol' werd in dit rapport de ‘average building approach’ genoemd. Met 

de benaming ‘Notional approach’ wordt de ‘notional building approach’ bedoeld. 
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Conclusie 

1. Equivalente bol + transmissie gemene muur 

2. Equivalente bol + gemene muur 

3. Notional approach 

4. Waalse normalisatie 

Opmerkingen bij voorkeur 

Vlaamse normalisatie 

 Vlaamse normalisatie omwille van behouden zoals het nu is om een vergelijkbare basis te 

houden. In 2e instantie eventueel notional approach omdat je dan gelijkaardige inspanningen 

vraagt. 

 De huidige Vlaamse aanpak hoeft echter niet per se te worden herzien (zou in principe trouwens 

ook in zekere mate met compactheid moeten rekening houden - voor hogere E-peilen, hebben 

we dat in het verleden overigens goed kunnen zien: voor eenzelfde maatregelenpakket kreeg je 

tot 10 E-peil punten minder voor een hoge compactheid). Waarom zeggen jullie eigenlijk dat 

compact bouwen niet wordt gestimuleerd met die aanpak? 

Waalse normalisatie 

 Het E-peil houdt best rekening met compactere vormen. Kleinere woningen die compact 

gebouwd worden zullen zo niet afgestraft worden omdat ze deel uitmaken van een gesloten 

geheel (voorbeeld gesloten bebouwing). 

 Remarque identique à la question précédente. Le E-peil perd de son sens, car on a normalisé le 

calcul avec la notional Bol. 

Notional approach 

 Vergelijking met vast maatregelenpakket is een interessante aanpak dat tevens kleinere 

woningen niet afstraft en meer architecturale vrijheid toelaat. 

 Sluit aan bij huidige aanpak. 

 Sluit aan bij de huidige aanpas te verfijnen in functie van nieuwe inzichten gepuurd uit ruime 

EPB/PEB databank in het achterhoofd houden dat het uiteindelijke streefdoel moet zijn om in 

België een geharmoniseerde aanpak te kunnen komen (met eventueel licht andere eisen). 

 Car c'est la formule qui offre le plus de liberté dans les choix possibles. 

Equivalente bol + gemene muur 

 Méthode d permet d'évaluer l'effort d'un projet suivant sa taille et sa destination. Cet effort est 

directement mis en valeur par rapport aux exigences et au certificat. 

Méthode e : Nous pensons que ce n'est pas le lieu pour inciter la construction mitoyenne. Il 

risque de provoquer une confusion dans la communication sur les avantages de construire 

compact. 

Equivalente bol + transmissie gemene muur 

 Ook hier: de uitleg bij de definitie geeft goed weer waarom dit de beste van de 5 opties is. 

Compacter bouwen wordt gestimuleerd zonder kleiner bouwen af te straffen en er is een zekere, 

realistische beloning voor compactere bouwvormen. 

 Compacter bouwen wordt gestimuleerd 
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 De gebouwschil en technieken moet afzonderlijk bepaald worden. 

Gebouwschil eis  en techniek eis (basis van efficiëntie (Ecodesign)) => eis minimum A-klasse.  

De klant heeft een vaste waarde voor gebouw en bij wijziging technieken moet de min efficiëntie 

(B, A, A+,.....) gehanteerd worden. 

E peil kan het verbruik nooit weergeven vermits het gebruikersprofiel dit enorm beïnvloed. Gezin 

evolueert (Koppel => familie met kinderen => terug enkel Koppel etc....) 

 Het resultaat reflecteert beter de realiteit omdat we rekening houden met de transmissieverliezen 

(correctiefactor), compact bouwen en rijwoningen worden gestimuleerd 

 Cet indicateur présente la meilleure corrélation entre valeur du niveau E et consommation 

estimée du bâtiment. 

 Voorstel E: de voordelen spreken: compact bouwen wordt gestimuleerd, maar ook de keuze voor 

niet-vrijstaande woningen, wat vanuit een duurzaam ruimtelijk beleid enkel maar gewenst kan 

zijn. (integratie energie-eisen en ruimtelijk beleid) 

 "breedst" qua verwerking en diversiteit typologieën, is ok 

 Houdt het meest rekening met alle voorgaande. 

 Notional approach is beter begrijpbaar als referentie in de noemer dan een nietszeggende 

noemer zoals nu het geval is. 

Voor de eenduidigheid, op dezelfde manier corrigeren als de schilindicator, dus notional bol met 

transmissieverliezen gemene muren in rekening brengen. 

 Hier wordt het meest rekening gehouden met alle indicatoren die een rol spelen in het ganse 

verhaal. 

 Stimulans voor compact bouwen en kleinere woningen worden niet benadeeld. 

 Geen strenge afstraffing indien het niet mogelijk is om anders te bouwen. 

Opmerkingen of suggesties m.b.t. referentie van het E-peil 

 La PEB ne devrait pas être en premier "neutre pour les technologies", mais en premier "neutre 

pour le climat intérieur", et ce, conformément aux principes de la DPEB, et ce en particulier pour 

la ventilation. 

 Hoe zal dit referentiemaatregelenpakket samengesteld worden? Daarvoor vrezen wij een 

beetje... 

 Waalse normalisatie is te mijden aangezien er door te toenemende bouwkost woningen steeds 

kleiner worden - deze nog meer afstraffen is absoluut te mijden + compact bouwen hoeft niet 

bijkomend gestimuleerd te worden omwille van eerder vermelde redenen. 

 Indicator opgeven verbruik gebouw is een illusie. Gebruikers goede gebouwen aanleveren 

gecombineerd met zuinige technieken, dan is de garantie dat de tools er zijn om energiezuinig te 

werken. Actuele E-peil/kWh/m2 zal altijd verkeerd zijn waardoor argwaan zal rijzen bij gebruikers 

over correctheid E-peil. Dit is iets wat leeft en niet zal verbeteren met kWh/m2 uit EPB. Beter 

opgeven goede schil en goede technieken met min label voor techniek. Zie Europese normen 

(zoals ecodesign) 

 In absolute cijfer en ook gerelateerd naar oppervlak 

 Mij is nog niet helemaal duidelijk hoe opties 4 of 5 er in de praktijk moeten uitzien (bijvoorbeeld 

voor 5: rekent men met verliezen van gemene muren in de teller en niet in de noemer? Of in 

allebei terwijl men in noemer een bepaalde isolatie van de gemene muur veronderstelt? ...) 
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 Hoe de normalisatie gebeurt, hoeft niet al te veel gecommuniceerd te worden. Dit roept alleen 

maar veel onnodige vragen op. Wie het wenst, kan dit nalezen in de wetteksten zelf. 

 Volg nauwgezet wat de EPBD-richtlijnen en zijn guidelines daaromtrent voorstellen/toelaten 

 Méthode D : L'autre avantage de cette méthode est qu'elle peut s'appliquer également à la 

construction existante en ne jugeant pas la compacité du bâtiment mais bien les efforts de 

rénovation qui y sont apportés. Cela permet donc de créer un lien direct entre la nouvelle 

construction et la rénovation au niveau de la certification. 
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BIJLAGE E OVERZICHT FEEDBACK STAKEHOLDEROVERLEG 3 

Notional bol normalisatie 

Overzicht individuele nota's 

voordelen Nadelen Extra 

OK indien werkelijke situatie inderdaad 
bewaard wordt 

Uittesten op huidige ontwerpen, 'leercurve' 
nodig 

Op zich een goed voorstel maar in de huidige 
aanpak zouden m.i. nog wat aanpassingen 
nodig zijn. Zo wordt nu bv geen rekening 
gehouden met oriëntatie. 

Concreet: 

- Ugem opsplitsen in Uopaak en Utransparant 

- gemiddelde zonnewinsten schrappen en 
rekenen met reële vensterconfiguraties 
(anders toch nog problemen bij herziening 
methode) 

Brengt "extreme" effecten dichter bij 
elkaar en moedigt efficiënter bouwen 
aan zonder deze te streng te beperken 

Door de vergelijking met notional building te 
maken met andere maatregelenpakketten is 
de conclusie niet overtuigend 

 

Gezien de vele evoluties van de teller 
van het E-peil is de notional approach 
ideaal om te veel herzieningen van de 
noemer te vermijden 

Opgelet bij de vraag om berekeningen van 
bepaalde parameters te veranderen van 
volume naar oppervlakte! Bv SWW, interne 
winsten, … 

 

Vorm efficiënt bouwen wordt beloond   
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Notional bol met MP7 en correlatie met E-peil 

Overzicht individuele nota's 

Voordelen/Sterktes Nadelen/Zwaktes Extra/Risico's 

Stimulans voor compactheid en 
ontwerp is zeer interessant 

Opletten dat architecten vrijheid behouden in ontwerp 
en ook vrijstaande woningen kunnen ontwikkelen 

Brussel kan dit misschien ook 
overnemen. 

In alle regio's dezelfde regelgeving 

Continuïteit t.o.v. E-peil Is die continuïteit met E-peil wel wenselijk? Want het 
verandert toch en is ook anders in de 3 gewesten 

 

Voor consistentie lijkt het ook logischer 
om oud pakket te hanteren 

MP7 als referentie is te weinig ambitieus, het is een oud 
MP en moet gemoderniseerd worden 

 

 Het lijkt erop dat de nieuwe aanpak tot een grotere 
spreiding leidt: voor eenzelfde pakket (en eenzelfde 
typologie) is het verschil tussen laagste en hoogste peil 
groter dan voorheen 
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Uitdrukking als dimensieloos peil of als kWh/m² 

Overzicht individuele nota's 

voordelen Nadelen Extra 

kWh/m² maakt het mogelijk woningen te 
vergelijken van verschillende typologieën 
wat een meerwaarde is. 

kWh is primair en niet werkelijk gebruik, waardoor het 
moeilijk blijft om te communiceren. Bouwheer wil weten 
hoeveel hij/zij verbruikt, niet hoeveel er nodig was om 
het gebruik te dekken 

Bij keuze voor kWh/m² moet het 
dezelfde betekenis hebben als op 
EPC en EPB 

E-peil is gekend en eenvoudig te 
communiceren 

E-peil is abstract, niet tastbaar en voldoet niet aan 
EPBD eis 

Aandachtspunt: het mag niet leiden 
tot het uit de markt prijzen van 
bepaalde technologieën 

Variabele eis via kWh/m²(jaar) dat: 

1. uniform is voor België, toe de 3 
gewesten te harmoniseren 

2. grote kans voor renovatie, door 
mogelijkheid om voor niet aan te pakken 
componenten mee een wijzigend doel op 
te nemen 

kWh/m² kan verkeerde verwachtingen scheppen 
waardoor dimensieloos beter is 

Oude en nieuwe woningen moeten 
met elkaar kunnen vergeleken 
worden 

Het principe voor kWh/m² is naar 
transparantie en stimulans voor energie 
efficiëntie de beste keuze, en kadert 
binnen de EU visie en stemt overeen met 
EPC 

Kon er niet meer afstemming zijn met Brussel, Europa, 
…?  nationale uniformiteit 

Wat is de verhouding kWh/m²bol en 
kWh/m² op EPB nu? 

kWh/m², als E-peil mee gedeeld wordt 
moet duidelijk de wijze van berekening 
meegegeven worden (cfr. Index 
consumptieprijzen) bv E2014=… , 
E2016=… zodat tenminste bij 
vergelijking van E-peilen duidelijk is of 
deze dezelfde berekeningsgrond hebben 

Als E-peil bol niet meer getoond wordt, waarom is dan 
E-peil herschreven? 

Als Echar nodig is, is E-peil niet 
meer nodig. 

Het doel is om minder eisen te 
hebben om beter te communiceren 

Certificaat toont: …kWh/m² = 50 (met 
50= % t.o.v. referentie en is de norm) 

Geen éénduidige eis, is onnodig moeilijk naar 
communicatie 

 

Vaste eis is absoluut nodig   
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Echar moet genormaliseerd worden om 
dezelfde problemen als NEB te 
vermijden 

  

Het E-peil moet de eis blijven. Er moet 
aan Europa maar gezegd worden dat dit 
equivalent is. Heeft Nederland haar eis 
aangepast? 

  

Uitdrukking in kWh/m² samen met de eis, 
dus beide cijfers communiceren 

  

 

Conclusies: 

Iedereen die antwoordde is akkoord met het notional bol approach, maar is wel nog twijfel over het gebruik van maatregelenpakket 7. Langs een kant blijft het 

consistent t.o.v. huidig E-peil, maar anderzijds is het verouderd en aan modernisering toe. 

Naar eis toe, zijn de meeste mensen het ermee eens dat de eis best uitgedrukt in kWh/m², maar hier is geen consensus over.
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BIJLAGE F VLAANDEREN – SWOT ANALYSE NEBRV 

Hieronder wordt een samenvattende SWOT analyse van de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming weergegeven: 

Sterktes Zwaktes 

 Geeft energie-efficiëntie van 
gebouwschil weer 

 Volledig warmtebalans 
(transmissieverliezen, 
ventilatieverliezen, zon- en 
internewarmtewinsten) 

 Inertie wordt mee ingerekend 

 Niet technologie neutraal door inrekenen 
van ventilatieverliezen 

 Moeilijker om te voldoen aan de eis voor 
compactere gebouwen 

 Kleinere woningen worden benadeeld 

Opportuniteiten Risico’s 

 Het is beschikbaar in de huidige 
rekenmethode 

 Bij toevoegen van NEBrk houdt het 
rekening met zowel zomer als 
wintercomfort 

 Houdt geen rekening met oververhitting 

 Geen stimulans voor compacte 
wooneenheden 
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BIJLAGE G WALLONIË - UITGEBREIDE ANALYSE 

INTRODUCTION 

La réglementation  PEB est en application depuis septembre 2008, et s'applique à l'ensemble des 

bâtiments (sauf exceptions explicitement mentionnées) pour tous travaux de (re)construction et de 

transformation soumis au permis d'urbanisme. 

Pour le secteur résidentiel, elle consiste en 4 exigences sous formes d'indicateurs et des exigences sur 

les performances de chaque partie de l'enveloppe. Pour les permis introduits à partir du 1er janvier 

2014, celles-ci sont: 

 Niveau K ≤ K35 + nœuds constructifs 

 Niveau Ew ≤ 80 

 Niveau Espec ≤ 130 kWh/m².an 

 Exigence sur la surchauffe < 6500 Kh  

 Ventilation : conforme à l'annexe V de l’AGW faisant notamment référence à la norme NNB D50-

001. 

 Umax/Rmin  exigences sur l'enveloppe 

 

 

Figure 1 – Valeurs U max/R min pour les différentes parties de l’enveloppe 

Source : www.energie.wallonie.be 

Ces indicateurs sont calculés via le logiciel PEB, commun aux 3 régions, et disponible gratuitement sur 

le portail de chacun d'entre elles. 
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INDICATEUR POUR LA QUALITÉ DE L'ENVELOPPE 

Qu'y a-t-il dedans et pourquoi? 

Cet indicateur, adimensionnel, est un indicateur globale de la performance de l’enveloppe en termes 

d’isolation ; il porte sur l'ensemble du bâtiment (une maison unifamiliale ou un immeuble 

d'appartements). L’influence des nœuds constructifs doit être considérée dans le calcul de cet 

indicateur.  

Il est obtenu en faisant une moyenne pondérée des différents coefficients de déperditions (valeurs U) 

des éléments de l'enveloppe, et en lui appliquant ensuite une formule en fonction de la compacité (C) 

du bâtiment. 

𝐶 ≤ 1 ∶  𝐾 =  𝑈𝑚 × 100 

1 < 𝐶 ≤ 4 ∶  𝐾 =  
𝑈𝑚 × 300

𝐶 + 2
 

4 < 𝐶 ∶  𝐾 =  𝑈𝑚 × 50 

Avec: 

𝐶 =  
𝑉

𝐴𝑡
 

 

Il dépend donc : 

 De la performance globale des parois 

 De la compacité du bâtiment 

 

But: avoir une enveloppe du bâtiment efficace (aussi en termes de nœuds constructifs), limitant 

les besoins en énergie, indépendamment des systèmes mis en place. 

Indicateur global, au niveau du bâtiment, et calculé différemment en fonction de la compacité de 

ce dernier. Plus le niveau K est petit, plus le bâtiment est bien isolé (à compacité égale). 

 

Comment peut-on interpréter la valeur en tant qu'utilisateur? 

C’est une image du niveau d’isolation global du bâtiment. Au plus le niveau K est petit, au mieux le 

bâtiment est isolé. 

Cela dit, la compacité influençant énormément cette valeur, cette règle est surtout valable pour les 

bâtiments ayant une compacité haute comme les maisons unifamiliales. Pour les bâtiments de forte 

compacité, un petit niveau K peut facilement être atteint sans avoir une performance globale d’isolation 

extraordinaire. 

On peut comparer des bâtiments ayant la même compacité entre eux ; celui qui a le plus petit 

niveau est mieux isolé. 
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L'indicateur est-il équivalent pour tous les types de géométries? 

Comme vu aux points précédents, cet indicateur est dépendant de la compacité des bâtiments. Un 

grand bâtiment atteindra plus facilement l’objectif en termes de niveau K. 

Il est plus facile pour des bâtiments compacts de de satisfaire à l’exigence. 

Compacité = volume extérieur / surface de déperditions. 

 

Quel est l'objectif de cet indicateur? 

Il donne une image de l’isolation du bâtiment et permet, surtout, d’avoir des enveloppes performantes, 

indépendamment des systèmes. On ne peut donc pas se retrouver avec un bâtiment très mal isolé, 

mais qui aurait de faibles consommation uniquement parce qu’il utilise des systèmes très performants. 

K ≤ K35 

 

But: assurer une bonne qualité d'enveloppe, indépendamment des systèmes et permettre la 

comparaison de bâtiments entre eux. 

 

Quelle est l'évolution attendue, tant au niveau de l'indicateur que des exigences? 

Les exigences n’ont eu de cesse d’évoluer depuis l’entrée en application de la PEB, et évolueront 

encore. 
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Figure 2 – Evolution des indicateurs globaux de performance énergétique 

Source : www.epbd-ca.org, ebook2013 

Voir cadre suivant 

http://www.epbd-ca.org/
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Comment cet indicateur est-il censé évoluer avec les NZEB 

Voir même paragraphe, chapitre « Indicateur global de performance énergétique ». 

Il semble être amené à disparaître, au profit d’un indicateur portant sur les besoins de chauffage 

(intégrant donc les gains (internes/solaires) et les pertes (transmission/ventilation hygiénique/in et 

exfiltration) 

 

Comment la ventilation est-elle prise en compte et pourquoi? 

La ventilation n’intervient pas dans cet indicateur portant uniquement sur les performances thermiques 

de l’enveloppe. 

Pas d’application au niveau de cet indicateur. Voir indicateur global de performance énergétique 

 

Quelles sont les remarques des intervenants/parties prenantes locaux? Tant au 

niveau de l'indicateur que de la valeur exigée pour celui-ci 

Voir point identique du paragraphe précédent. 

 

INDICATEUR GLOBAL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Quel est l'objectif de ces indicateurs (Ew et Espec)? 

L'objectif de ces indicateurs est de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs (et 

assimilés à du neufs) mais aussi de donner un outil permettant de comparer les bâtiments entre eux. 

L'idée est également d'analyser les technologies selon leurs performances réelles (via un encodage 

des rendements réels) mais aussi d'évaluer correctement les économies d'énergie pour ne pas 

favoriser une technologie par rapport à une autre. 

L’idée derrière ce seuil est de susciter : 

 Une évolution technologique et industrielle (bâti + équipements), et donc le recours à des 

équipements énergétiques performants à haut rendement. 

 Un très bon niveau d’isolation de l’enveloppe 

 Un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 

production d’ECS. 

 

Ew ≤ 80 

Espec ≤ 130 kWhEP/m².an 

file://dom.3e.eu/dfs/3EProjectsBelgium/STP_TechnologyPolicy/PR107828_VEA_EPB-eisenpakket_residentieel_nieuwbouw/WorkDocs/Vooronderzoek/Old_Versions/ID_PR107828_VEA_EPB_Frankrijk&amp;Wallonie_20141104_AsSentInternally.docx%23_Comment_cet_indicateur
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L'idée derrière ces deux indicateurs est principalement de limiter la consommation en énergie 

primaire et permettre de comparer les bâtiments entre eux. 

La notion de bâtiment de référence est présence au niveau de l'indicateur Ew. 

 

Qu'est-ce qui est inclus dedans et pourquoi? 

Les indicateurs Ew et Espec comportent les mêmes postes, qui sont les suivants: 

 Chauffage 

 Refroidissement: en général, les bâtiments résidentiels ne sont pas équipés de froid actif. La 

méthode considère cependant une consommation de froid fictif, pour tenir compte de la 

probabilité d'installer un jour une telle machine. Cette machine fictive possède un rendement de 

production de 5. Ce refroidissement fictif est uniquement pris en compte pour un des valeurs 

comprises entre 1000 et 6500 Kh. 

 ECS : besoins calculés sur une base forfaitaire, en fonction du volume protégé de l’unité. 

 Auxiliaires (pompes/circulateurs, ventilateurs et veilleuses) 

 Electricité produite par photovoltaïque et cogénération 

 

 La consommation d’éclairage n’y est pas incluse, car elle présente un caractère bien trop 

variable et dépendant du choix de l’utilisateur. De plus, c’est aussi le poste le plus petit en 

résidentiel, ce qui peut également expliquer pourquoi on ne la retrouve pas dans le bilan. 

 La consommation des électro-ménagers n’y est pas non plus incluse, probablement à cause de 

son caractère très variable. 

 La volonté derrière la méthode et de n’y intégrer que les variables qui constituent une propriété 

plus ou moins intrinsèque du bâtiment. Pour les variables pouvant prendre des valeurs fortement 

différentes d’un cas à l’autre, on utilise plutôt des valeurs fixes. 

 

Le premier indicateur est adimensionnel (puisque calculé par rapport à une référence); le second 

s'exprime en kWhEP/(m².an).Les deux sont liés, puis : 

Ew = 
(Espec . Ach)

E char
 . 100 

Avec : 

 Espec : consommation annuelle spécifique d’énergie primaire (kWhEP/m².an) 

 Echar : consommation annuelle d’énergie primaire de référence (kWhEP/an) 

 Ach : surface de plancher chauffée (m²) 
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Figure 3 – Surfaces à prendre en compte pour le calcul de la surface de plancher chauffée Ach 

Source : guide PEB wallon 

 Ew [-] et Espec [kWhEP/(m².an)] comprennent les postes suivants:  

 Chauffage 

 Refroidissement (fictif, en général) 

 ECS  

 Auxiliaires (pompes et ventilateurs) 

 Electricité produite par photovoltaïque ou cogénération 

 

Comment peut-on interpréter la valeur en tant qu'utilisateur? 

Les valeurs sont utiles pour pouvoir comparer des bâtiments entre eux.  

La valeur de consommation obtenue peut difficilement être associée à une consommation réelle car 

elle est basée sur des données standard pour l'usage et l'occupation du bâtiment. L’utilisateur ne peut 

pas modifier les paramètres du profil d’utilisation. 

Valeur pour comparer des bâtiments entre eux; pas destinée à refléter la consommation réelle, 

bien trop dépendante du comportement de l'utilisateur. 

 

L'indicateur est-il équivalent pour tous les types de géométries? 

La valeur des différents indicateurs en eux-mêmes ne varie pas en fonction de la géométrie. 

Cependant, en ce qui concerne le Ew, un bâtiment de référence est utilisé. Il prend donc en compte les 

caractéristiques de l'unité PEB étudiée. 

Le bâtiment de référence consiste en un bâtiment :  

 Ayant les mêmes caractéristiques géométriques (en surfaces) 

 Le même usage 

 Mais des valeurs fixes pour les systèmes et le niveau d’isolation, à savoir : 

 Isolation  K45 
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 Ventilation  système C (évacuation mécanique uniquement) 

 Etanchéité à l’air  v°
50 = 8 m³/(h.m²) 

 Chaudière mazout, basse température, rendement global = 0.728 

 ECS : rendement de production de 0.5 

 Apports solaires : calculés sur base d’une surface de vitrage égale à 15% de la surface chauffée, 

répartie uniformément dans les 4 directions. 

 Pas de refroidissement 

 

 

Figure 4 – Calcul du niveau Ew 

Source : guide PEB wallon 

La même méthodologie est donc appliquée à tous les bâtiments, mais les différents éléments qui 

dépendent de la volumétrie du bâtiment (besoins d’ECS, pertes dues aux in/exfiltrations,…) sont bien 

inhérentes au bâtiment encodé. 
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Les indicateurs ne varient pas à proprement parler. 

Cependant, pour le niveau Ew, un bâtiment de référence est utilisé. Il prend donc en compte les 

caractéristiques de l'unité PEB étudiée. De systèmes de référence sont également utilisés pour 

définir la consommation caractéristique en énergie primaire de référence. 

 

Quelle est l'évolution attendue, tant au niveau de l'indicateur que des exigences? 

Les exigences n’ont eu de cesse d’évoluer depuis l’entrée en application de la PEB, et évolueront 

encore. 

 

Figure 5 – Evolution des indicateurs globaux de performance énergétique 

Source : www.epbd-ca.org, ebook2013 

Les exigences en application depuis le 1er janvier 2014 sont les mêmes que celles de septembre 2011 

à décembre 2013, à l’exception de la surchauffe dont l’indicateur est passé à 6500 Kh, car la 

température à partir de laquelle la surchauffe est calculée est passée de 18 à 23°C.  

Voir cadre suivant 

 

Comment cet indicateur est-il censé évoluer avec les NZEB 

La définition d’un bâtiment NZEB n’est à ce jour pas complètement fixée.  

On peut néanmoins dégager les tendances suivantes (source : www.epbd-ca.org, ebook2013) 

 Disparition du critère Ew en tant que critère légal 

 Disparition du niveau K 

 Renforcement du critère Espec : ≤ 55 kWhEP/(m².an) 

 Création d’un critère portant sur les besoins nets en énergie de chauffage : ≤ 15 (kWh/m².an) 

 Création d’un critère portant sur l’étanchéité à l’air 

 Critère sur la surchauffe : toujours présent, mais évolution non connue 

 Critère sur la part minimale d’énergie primaire couvert par du renouvelable : min 50% 

 Un critère alternatif à cette part minimal d’ER est possible (dans certaines conditions), et porte 

sur les émissions de CO2 (≤ 10 kg/(m².an)) 

http://www.epbd-ca.org/
http://www.epbd-ca.org/
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 Apparition de critères portant sur la performance des systèmes (directement ou indirectement): 

 Solaire thermique : production supérieure à 500 kWh/(m².an) (dans les conditions standard) et 

matériel possédant le label de qualité ‘solar keymark‘ (+ installation par un installateur certifié en 

résidentiel unifamilial) 

 Solaire photovoltaïque : installateur agréé (résidentiel unifamilial) ; ratio de performance > 80% 

(résidentiel collectif) 

 Pompes à chaleur : SPF > 2.88, et installateur agréé pour le résidentiel unifamilial. 

 Recommandations, portant sur le niveau Ew, la value moyenne d’isolation des parois opaques, la 

ventilation (préconisation d’un système D avec récupérateur de chaleur), label A+ pour les 

équipements, indication de consommation de référence pour l’éclairage et les équipements. 
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Figure 6 – Potentielles exigences pour les NZEB 

Source : www.epbd-ca.org, ebook2013 

Le Ew semble destiné à devenir une recommandation, et plus une exigence légale. Il serait 

néanmoins renforcé de moitié (Ew 40). 

Le Espec, quant à lui, semble destiné à diminuer d’environ 55%. 

http://www.epbd-ca.org/
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Créations de nouveaux critères (BNE chauffage, étanchéité à l’air, part minimale d’énergie 

renouvelable). 

Création de critères portant sur la performance des systèmes renouvelables (PV, ST, PAC) 

Apparition de recommandations. 

 

Comment la ventilation est-elle prise en compte et pourquoi? 

La ventilation est prise en compte dans cet indicateur car il s'agit d'un indicateur basé sur la balance 

énergétique (gains - pertes). Elle en fait donc naturellement partie, en tant que mesure nécessaire à la 

bonne qualité de l’air intérieur. Ventiler (selon le système de son choix) est une obligation légale. 

Les débits encodés doivent répondre aux minima des réglementations d'hygiène, sous peine 

d’entraîner des amendes et un non-respect de l’exigence portant sur la ventilation. 

La surventilation par ouverture des baies est prise en compte (gestion manuelle); elle impacte 

uniquement la surchauffe, et pas les pertes par ventilation. 

La bonne qualité de mise en œuvre du système de ventilation ainsi que le caractère auto-réglable ou 

non des amenées et évacuation d’air impacte également la consommation due à la ventilation, via 

l’utilisation d’un facteur m. Celui-ci vaut 1.5 par défaut, mais peut être réduit jusqu’à une valeur de 1 si 

le système est parfaitement mis en œuvre et efficace. 

Ce facteur influence principalement les systèmes A, B et C, car il peut augmenter les pertes qui leur 

sont dues de 50%. Par contre, dans le cas d’un système D, l’impact est moindre (car les pertes par 

ventilation ne concernent que 10 à 20% du débit, en fonction de la valeur pour la récupération de 

chaleur). 

Une ventilation à la demande peut également être prise en compte ; il s’agit de systèmes permettant 

d’adapter le fonctionnement de la ventilation au comportement de l’utilisateur. En résidentiel, on peut 

donc tenir compte d’un contrôle du ventilateur par horloge ou d’une détection d’humidité relative de l’air 

ou de CO2. Le facteur de réduction permettant de prendre en compte ce type de système se trouve 

dans des documents officiels, attestant la reconnaissance du système par la Région Wallonne. 

Pour le calcul du besoin net en chaud un système de ventilation type D, avec une efficacité de 

l’échangeur de 80% est inclus dans le calcul. (et 70% pour le tertiaire) 

Encodage des débits réglementaires, possibilité de considérer l'impact positif d'une surventilation 

(ouverture des fenêtres) pour la surchauffe ainsi que la ventilation à la demande (réglage des 

débits en fonction du comportement de l’utilisateur ; nécessité que le système soit reconnu par la 

région). 

Valorisation d’une bonne mise en œuvre et efficacité du système de ventilation. 

NB : dans le bâtiment de référence, un système C est implémenté. 
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Quelles sont les remarques des intervenants/parties prenantes locaux? Tant au 

niveau de l'indicateur que de la valeur exigée pour celui-ci 

Pas de remarques portant uniquement sur les niveaux Ew et Espec, mais plutôt d’ordre général sur 

l’évolution des exigences PEB et des indicateurs : 

 Les exigences doivent être ambitieuses, mais la construction d’un bâtiment doit rester 

économiquement accessible. Des performances plus ambitieuses devraient être encouragées 

par des mesures incitatives. 

 Meilleure visibilité des exigences (au moins 5 ans à l’avance) souhaitée, pour que le secteur 

puisse s’y préparer 

 Les exigences futures devraient être révisables, en fonction de l’évolution du marché. 

 Nécessité de diminuer le nombre d’indicateurs (plus facile pour communiquer) 

 Souhait d’un mécanisme de dérogation (exceptionnel, et si justifié) pour ne pas atteindre un 

critère légal et donc recourir à : 

 Des énergies renouvelables OU 

 Un système performant OU 

 Une enveloppe plus performante qu’exigé 

 Révision de certaines valeurs par défaut, trop loin de la réalité (comme les rendements d’ECS) 

 Révision de la méthode de calcul de la surchauffe, jugée peu fiable 

 Volonté d’avoir des indicateurs (Ew,…) pour le bâtiment et non par unité 

Plus de clarté et de visibilité sur l’évolution des exigences légales, qui devraient être révisables en 

fonction de l’évolution du marché 

Une  diminution du nombre d’indicateurs (communication) et une globalisation des indicateurs au 

niveau du bâtiment 

Révision de certaines valeurs par défaut, fort éloignées de la réalité (rendement production ECS 

e.g.) et de la méthode de calcul de la surchauffe 

Souhait d’un mécanisme de dérogation pour ne pas atteindre un critère légal, en recourant alors 

aux énergies renouvelables ou à un système performant ou à une enveloppe plus performante 

qu’exigé. 

 

ETANCHÉITÉ À L'AIR 

Prise en compte via un coefficient appelé v50. 

Il s'agit du débit de fuite par m² de surface de déperdition (incluant la dalle de sol) sous une 

dépression de 5 Pa, et s’exprime en m³/(h.m²). Il est mesuré selon la méthode A de la norme NBN EN 

13829. 

Aucune exigence n’est d’application, le test de pressurisation n’est pas obligatoire. 

 Dans le cas où celui-ci n’est pas effectué, une valeur par défaut de 12 m³/(h.m²) est considérée. 
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Etanchéité à l'air bien considérée, mesurée dans les conditions  de la méthode A de la norme 

NBN EN 13829. 

Pas une exigence légale ; valeur par défaut disponible si pas de mesure effectuée. 

 

ANALYSE SWOT 

Strengths / forces Weaknesses / faiblesses 

 Gives a first overview of the performance 
of a building, making comparison easier 

 Certificate emitted has to be given to 
buyers, etc…  visibility 

 Comparison (from an EPB point of view) 
easy with the K and the Espec level 

 When a variable can take too many 
options, fixed values 

 Constant evolution of the methodology 
(indicators + calculations behind) 

 Takes into account ventilation norms 

 Possibility to enlighten innovative 
concepts, if recognized by admin 

 Consultations of the building sector 

 NZEB: 

o New requirements 
(heating needs, 
compulsory RE share of 
50%, air tightness, 
systems performances 
(PV, ST, HP) 

o Disappearance of K level 

o Ew no more compulsory 
but indicative 

 No difference in indicator requirements 
between small and large buildings 

 No possibility to make a link with the real 
consumption of the building (quite 
confusing for people) 

 Lighting and household appliances 
consumption not taken into account 

 Reference building calculated differently in 
WL and FL 

 No variation of the consumptions 
requirements in function of the building 
size (apartment vs SFH) 

 Currently air-tightness is not a requirement 

 K-level easy to reach for compact buildings 

 Reference building:  

 Air-tightness of 8 m³/hm² seems high 

 Windows uniformly spread over the 
facades (no bioclimatic approach) 

Opportunities / possibilités Threats / risques, menaces 

 Potential guidance for the inhabitant 
(should be between these thresholds for 
consumptions,…). Not yet the case 

 Possible to discuss (innovative concept, 
equivalent concept) 

 

 Overheating seems to be not well taken 
into account (opening of windows too 
advantageous) 

 Currently, requirement non-adjustable to 
the market evolution once fixed 

 Too many indicators, and should be global 
and not per unit 

 No possible derogation (in special cases): 
no possibility to go for RE, better shell or 
high performant systems if not performing 
to reach one requirement 
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BIJLAGE H FRANKRIJK - UITGEBREIDE ANALYSE 

INTRODUCTION 

En France, La RT2012 est d'application sur tous les bâtiments neufs dont le permis de construire a été 

introduit à partir de janvier 2013. 

La RT2012 consiste en 3 exigences de résultats et quelques exigences de moyens (voire "autre(s) 

indicateur(s) et exigences"). Les exigences de résultats sont les suivantes : 

 Le besoin bioclimatique Bbio < Bbiomax 

 La consommation d’énergie primaire Cep < Cepmax 

 Le confort d’été Tic < Tic ref 

Les 3 indicateurs sont calculés par simulation dynamique, sur base d'une méthodologie écrite par le 

CSTB. 

POURQUOI UNE AUTRE MÉTHODE DE CALCUL COMPARÉ À LA RT2005 ? 

Apparemment le RT2005 a été une réglementation très critiquée, avec de nombreux manquements qui 

ont fait l'objet de rapports détaillés, tant elle posa des difficultés aux maîtres d'ouvrage souhaitant faire 

un bâtiment thermiquement optimisé. Le rapport Jourda, en 2007, pointait notamment une 

règlementation « ni ambitieuse, ni adaptée, ni réaliste ». Début 2008, le rapport Charignon révélait les 

principaux freins réglementaires rencontrés par les bâtiments tendant vers le passif et le durable, dus à 

« l'inadaptabilité du moteur de calcul réglementaire ». 

Le rapport du réseau écobâtir cite aussi la difficulté rencontrée par les régions qui ont lancées 

l’initiative « basse consommation », les amenant quelque fois à développer des indicateurs 

énergétiques non basés sur la RT2005. De plus, pour atteindre l'objectif de faire des bâtiments très 

performants, certains ont dû « contourner » les garde-fous de la RT dont le respect restait obligatoire. 

De plus, la plupart des bâtiments passifs réalisés en France ne respecte pas la RT2005, qui impose 

des garde-fous non pertinents, notamment l'obligation de recourir à des moyens de chauffage par 

pièce. Enfin, les évaluations sur l'application de la RT2005 estiment que plus de 50% des constructions 

neuves construites jusque-là ne respectent pas la réglementation. 

Ci-dessous une énumération des problèmes cités dans les rapports : 

 Le calcul sur les consommations de chauffage donne des résultats qui sont souvent sans 

commune mesure avec ce que produit une simulation thermique dynamique 

 Le calcul Cref pénalise une bonne conception architecturale, car les efforts consentis sur 

l’enveloppe ne sont pas pris en compte puisqu’ils ont réduit Cref. 

 L’outil conçu pour des valeurs de consommation de chauffage autour de 100kWh/m² SHON ne 

marche plus pour des valeurs de 10 à 20 kWh/m² SHON. 

 La réglementation thermique actuelle présente de nombreux écueils.  

 Le moteur de calcul est trop complexe, opaque (boîte noire) et contient de nombreux défauts : il 

ne traite qu’une partie de l’énergie consommée. La RT 2005 ne fixe pas, comme dans la plupart 

des autres pays, un niveau de consommation, en valeur absolue, à atteindre, mais une 
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performance relative par rapport à un projet de référence. De ce fait, le respect de la 

réglementation se traduit par des besoins énergétiques et des consommations très variables.  

 Elle survalorise les installations techniques par rapport à l’enveloppe du bâtiment.  

 Elle pénalise les systèmes innovants et certaines énergies renouvelables.  

 

La RT2012 garantie une plus grande liberté dans la conception des bâtiments, grâce à : 

Une réglementation « performantielle » 

 Les exigences se concentrent sur la performance globale du bâtiment 

 Les quelques exigences de moyens sont limitées au strict nécessaire, avec pour objectif de faire 

pénétrer significativement une pratique (équipements d’énergie renouvelable, affichage des 

consommations, ...) 

 D’où une plus grande liberté dans la conception des bâtiments 

Une réglementation plus simple et plus lisible 

 Expression des exigences en valeur absolue (et non plus en valeur relative, ce qui nécessitait de 

comparer chaque bâtiment à un bâtiment de référence théorique) 

 Suppression des nombreux « garde-fous » techniques de la RT 2005 pour se concentrer sur la 

performance globale du bâtiment. 

INDICATEUR GLOBAL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Quel est l'objectif de cet indicateur? 

L’objectif est de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 

kWhEP/(m².an), en moyenne (dépendant de la localisation géographique, de l’altitude, de la surface 

hors œuvre et des émissions de gaz à effet de serre). 

L’idée derrière ce seuil est de susciter : 

 Une évolution technologique et industrielle (bâti + équipements), et donc le recours à des 

équipements énergétiques performants à haut rendement. 

 Un très bon niveau d’isolation de l’enveloppe 

 Un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 

production d’ECS. 

Cep ≤ Cepmax 

Cep ≤ 50 kWhEP/(m².an) en moyenne. Varie entre 40 et 65 kWhEP/(m².an) 

Le seuil à ne pas dépasser est calculé en fonction de différents paramètres. Contrairement aux 

réglementations précédentes, il n'y a plus de bâtiment de référence (présent dans la 

RT2005, mais plus maintenant). 

 

Qu'est-ce qui est inclus dedans et pourquoi? 

L'indicateur Cep comporte les postes suivants: 
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 Chauffage 

 Refroidissement 

 Eclairage: consommation calculée sur base d'un système d'éclairage conventionnel en 

résidentiel. 

 ECS : besoins calculés en fonction de la densité d'occupation conventionnelle, soit 500 l à 40°C 

par adulte et par semaine. On tient compte des périodes de vacances. La notion d'adulte-

équivalent a été définie pour tenir compte du fait que les enfants ont une consommation moindre 

que les adultes. 

 Auxiliaires (pompes et ventilateurs) 

 Energies renouvelables (mais limitées à un seuil d'autoconsommation de 12 kWhEP/m².an) 

 L'indicateur s'exprime en kWh/(m².an). 

 La surface est la surface hors œuvre nette (SHONRT) 

 

Figure 7 - Définition de la surface SHONRT 

Source: www.spebi.fr 

L'idée est de limiter la consommation d'énergie primaire en mettant en place des équipements 

performants pour produire l'énergie et de l'énergie renouvelable. 

 Cep [kWhEP/(m².an)] comprend les postes suivants:  

 Chauffage 

 Refroidissement 

 Eclairage 

 ECS  

 Auxiliaires (pompes et ventilateurs) 

 Energie renouvelable (mais limitée à un seuil d’autoconsommation de 12 kWhEP/m².an) 
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Comment peut-on interpréter la valeur en tant qu'utilisateur? 

La valeur de consommation obtenue peut difficilement être associée à une consommation réelle car 

elle est basée sur des données standard pour l'usage et l'occupation du bâtiment. 

Celles-ci ne sont pas modifiables par l'utilisateur. 

Les conditions d'occupation définies dans l'outil prennent en compte 

 L'affectation du bâtiment (habitat, école,…) 

 La destination des différentes zones qui s'y trouvent 

 

Figure 8 - Exemple de profil, pour la température de chauffage 

Source: CSTB 

Sur base de cela, on définit des scénarios d'occupation, hebdomadaires. Des périodes de vacances y 

sont incluses. 

Valeur pour comparer des bâtiments entre eux; pas destinée à refléter la consommation réelle, 

bien trop dépendante du comportement de l'utilisateur. 

 

L'indicateur est-il équivalent pour tous les types de géométries? 

Le seuil à ne pas dépasser est variable et dépend : 

 du type d'usage du bâtiment, 

 de la localisation géographique, 

 de l'altitude, 

 de la surface moyenne des logements  

 des émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins 

émetteurs de CO2. 
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Cep
max

 = 50 . Mctype . (Mcgéo . Mcalt . Mcsurf . McGES) 

Figure 9  - Définition de l'indicateur Cep max 

Source:  www.rt-batiment.fr 

 

Le type d'usage du bâtiment 

Jusqu'au 1er janvier 2015, cette exigence est augmentée temporairement de 7.5 kWhEP/(m².an). Le 

but est de ne pas pénaliser les logements collectifs par rapport aux maisons individuelles. 

Cela a été décidé après avoir constaté que  

 le coût d'investissement par rapport aux économies d'énergie étaient moins intéressant en 

collectif qu'en résidentiel. 

 Les systèmes collectifs (notamment au niveau des pompes à chaleur) n'étaient pas encore 

parfaitement performants et avec un coût abordable. 

 

La localisation géographique (valeurs pour résidentiel) 

 

Figure 10 - Evolution du Cep max en fonction de localisation 

Source:  www.rt-batiment.fr - pdf 

 

 

 

 

 

http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
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Modulation sur la surface 

 

Figure 11 - Source: www.rt-batiment.fr 

 

Pour ne pas pénaliser les logements de petites tailles, l'exigence globale est un peu plus élevée pour 

eux. 

L'indicateur varie en fonction de la destination et de la taille du bâtiment. 

But: ne pas pénaliser les logements de petite taille. 

Comment: Cep max augmente quand surface diminue (en règle générale) 

 

Quelle est l'évolution attendue, tant au niveau de l'indicateur que des exigences? 

La consommation globale a déjà été réduite d'un facteur 2 à 4 entre la réglementation RT2005 et la 

RT2012 (pour les logements). 

 

Figure 12 - Comparaison des valeurs Cep max RT2005 et RT2012 pour le résidentiel 

Source: www.rt-batiment.fr 

* Cette valeur moyenne est modulée en fonction de la localisation géographique, de l’altitude, du type 

d’usage du bâtiment, de sa surface pour les logements, et des émissions de gaz à effet de serre des 

bâtiments. 

http://www.rt-batiment.fr/
http://www.rt-batiment.fr/
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Apparemment, la RT2020 portera principalement sur les bâtiments à énergie positive. Elle se 

contenterait de limiter les consommations. Cet indicateur évoluera donc probablement vers 0. 

 

Figure 13 - Evolution des exigences sur la consommation en énergie primaire 

Source: www.developpement-durable.gouv.fr 

2020: probablement Bpos (bâtiments à énergie positive) 

Indicateur probablement tendant vers ou égal à 0. 

 

Comment cet indicateur est-il censé évoluer avec les NZEB 

Le niveau RT2012 correspond déjà au NZEB (BBC: bâtiment basse consommation). 

 

Quelles sont les remarques des intervenants/parties prenantes locaux? Tant au 

niveau de l'indicateur que de la valeur exigée pour celui-ci 

La RT2012 semble être le résultat d'une collaboration serrée entre les différents acteurs de la 

construction. Elle a fait l'objet d'une large concertation: des experts de chaque profession, des débats, 

des conférences consultatives,… 
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Figure 14 - Illustration de la concertation des différents acteurs du secteur 

Source:  www.rt-batiment.fr - pdf 

Aucun fichier public n’a été trouvé au sujet des remarques sur la méthodologie actuelle. 

Mais il semble que ceux-ci aient été concertés tout au long du processus. 

 

INDICATEUR POUR LA QUALITÉ DE L'ENVELOPPE 

Qu'y a-t-il dedans et pourquoi? 

Cet indicateur, exprimé en nombre de points (adimensionnel), est obtenu en sommant les besoins de 

chaud, froid et d'éclairage d'un bâtiment, pondérés par  des coefficients réglementaires. Ces 

coefficients ont les valeurs conventionnelles suivantes : 

 α1 = 2 

 α2 = 2 

 β = 5 

 La RT2012 ne comporte plus d'exigences sur la résistance minimum des parois. 

 

Bbiom
bât = α1 . Bchm

bât + α2 . Bfrm
bât

 + β . Beclm
bât

 

 

Les éléments qui l'influencent sont: 

 La conception du bâtiment (garage au nord (espace tampon, ouvertures vitrées au sud,…) 

 La présence de protections solaires (limiter les apports solaires en été) 

 Une bonne isolation de l'enveloppe 

 Une bonne étanchéité à l'air 

 Une bonne inertie (confort thermique) 

 Les gains (internes), définis de manière conventionnelle (non modifiables en résidentiel) 

http://www.rt-batiment.fr/
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 Le calcul des besoins d'éclairage est basé sur les scénarii de présence, prenant en compte les 

périodes de sommeil et en tenant compte de l’éclairage naturel. Ci durant les heures 

d’occupation l’éclairage naturel est insuffisant de l’éclairage artificiel avec un facteur de 

simultanéité de 10% et un facteur de contrôle de 0.9 (interrupteur manuel) est pris en compte. La 

puissance spécifique considérée est de 1.4 W/m². La puissance des auxiliaires est égale à 

0W/m².  

 

 

Figure 15 - Journées types pour l'utilisation d'éclairage artificiel en résidentiel 

Source: CSTB 

Indicateurs sur les besoins: chauffage, froid et éclairage. 

But: avoir une enveloppe du bâtiment efficace, favorisant les concepts bioclimatiques. 

Valeurs conventionnelles pour les gains internes, à savoir personnes et équipement (non 

modifiables par l'utilisateur), pour la puissance spécifique d'éclairage et pour les apports d'humidité 

dus aux personnes. Ces derniers sont considérés comme nuls pour l'équipement. 

 

Pour information: 

 Ventilation: Pour calculer le Bch, un système de ventilation avec extraction et alimentation de 

l’air constant est pris en compte. Une efficacité de l’échangeur de 50%, une consommation des 

ventilateurs de 0W et des pertes dues aux canaux de 0W/m² sont considérées. Une perte de 

chaleur suite à la ventilation est calculée en tenant compte de la vitesse de l’air et l’efficacité de 

l’échangeur.  

 Gains internes personnes: différence entre adultes et enfants, et plus faibles la nuit. 

Adulte au repos: 90 W 

Adulte endormi: 63 W 
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Figure 16  - Réparation des apports internes dus aux occupants, en semaine, pour une maison 

de 90 m² 

Source: CSTB 

On considère également les apports d'humidité dus aux personnes. 

 Gains internes équipement: distinction entre équipement fonctionnant de manière permanente 

et ceux fonctionnant uniquement quand les locaux sont occupés. 

Puissance de chaleur dégagée lors de l'occupation: 5.7 W/m² 

Puissance de chaleur dégagée lorsque non  occupé ou sommeil: 1.1 W/m² 

Aucune production d'humidité n'est considérée en résidentiel. 

 Puissance d'éclairage conventionnelle: 1.4 W/m² à laquelle on attribue un scénario (basé sur 

la présence de personnes et l'éclairage naturel). Le besoin est calculé sur base d'un système 

d'éclairage conventionnel. 

 

Comment peut-on interpréter la valeur en tant qu'utilisateur? 

Il s'agit de besoins, donc difficilement interprétables ou comparables avec la réalité.  

 

L'indicateur est-il équivalent pour tous les types de géométries? 

Bbio𝑚𝑎𝑥 = 𝐵𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑥𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf) 

Avec 

 Bbiomaxmoyen: 60 en résidentiel 

 Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique; s'échelonne de 0.7 à 1.4 

 Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ; s'échelonne de 0 à 0.4 
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 Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface 

moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Pour les immeubles collectifs, il 

vaut 0. 

L'indicateur prend donc en considération la taille du logement, et augmente un peu la limite de besoin 

lorsque celui-ci est de petite taille. 

 

Figure 17 - Evolution du facteur Mb surf en fonction de la SHORT 34 pour les maisons 

unifamiliales 

Source: 3E 

 

L'indicateur varie en fonction de plusieurs paramètres dont la taille du logement. 

But: ne pas pénaliser les logements de petite taille. 

Comment: Bbio max augmente quand la surface est inférieure à 90 m². 

Attention, non valable pour des immeubles de logements collectifs, pour lesquels ce facteur vaut 

0 (neutre). 

 

                                                                 

34 SHORT = surface hors œuvre au sein de la RT 
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Quel est l'objectif de cet indicateur? 

L'indicateur donnant une image de la qualité de l'enveloppe est le Bbio, à savoir les besoins 

bioclimatiques du bâti.  

 L'enveloppe doit donc être optimisée, indépendamment des systèmes qui seront ensuite mis en 

œuvre dans le bâtiment. La conception bioclimatique (éclairage naturel, surfaces vitrées au 

sud,…) et l'isolation performante sont valorisées. 

Bbio ≤ Bbiomax  

Bbio  ≤ 60, en moyenne 

But: assurer une bonne qualité d'enveloppe et une réflexion bioclimatique. 

Le seuil à ne pas dépasser est calculé en fonction de différents paramètres, à savoir la typologie 

du bâtiment, sa localisation, son latitude et de la surface. 

 

Quelle est l'évolution attendue, tant au niveau de l'indicateur que des exigences? 

Entre les réglementations thermiques RT2012 et  RT2005, les exigences ont été renforcées avec un 

facteur 2 à 2.5 en termes de besoins de chauffage. 

 

Figure 18 - Réduction du besoin de chauffage 

Source: www.rt-batiment.fr - pdf 

Aucune certitude, mais étant donné l'évolution probable de la RT2020 vers les bâtiments à énergie 

positive, on peut imaginer que ces indicateurs vont encore diminuer, pour se rapprocher des 

résultats obtenus avec ce qui est appelé 'bâti meilleures techniques disponibles'. 

 

http://www.rt-batiment.fr/
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Comment cet indicateur est-il censé évoluer avec les NZEB 

Le niveau RT2012 correspond déjà au NZEB (BBC: bâtiment basse consommation). 

 

Comment la ventilation est-elle prise en compte et pourquoi? 

La ventilation est prise en compte dans cet indicateur car il s'agit d'un indicateur basé sur la balance 

énergétique (gains - pertes). Elle en fait donc naturellement partie. 

Les débits encodés doivent répondre aux minima des réglementations d'hygiène. Des systèmes à 

régulation plus poussée (hygroréglables en résidentiel) peuvent être encodés sous forme de débits 

équivalents qui doivent être issus des avis techniques. 

Des scénarii conventionnels d'utilisation de la ventilation sont principalement définis sur base de la 

présence ou non des occupants dans le bâtiment. 

La surventilation par ouverture des baies est prise en compte (gestion manuelle); une surventilation 

nocturne est également incluse, mais avec gestion automatique. 

Le passage en mode grands débits, lorsque l'on fait la cuisine par exemple, est aussi pris en 

considération, et ce via des valeurs conventionnelles, fonction du type de ventilation. 

 

Figure 19 - Durée d'utilisation (h par semaine) du mode grand débit en résidentiel 

Source: CSTB 

Aucun type de système n'est imposé. 

Encodage des débits réglementaires, possibilité de considérer l'impact positif d'un système 

hygroréglable. Des scénarii conventionnels d'utilisation leur sont ensuite associés. 

Possibilité de prendre en compte la surventilation  diurne (ouverture manuelle des fenêtres) et 

nocturne (automatisée). 

 

Quelles sont les remarques des intervenants/parties prenantes locaux? Tant au 

niveau de l'indicateur que de la valeur exigée pour celui-ci 

Voir même paragraphe, pour l'indicateur global de performance énergétique. 
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ETANCHÉITÉ À L'AIR 

Prise en compte via un coefficient appelé Q4Pa-surf.  

Il s'agit du débit de fuite par m² de surface de déperdition hors dalle de sol sous une dépression de 4 

Pa, et s’exprime en m³/(h.m²). 

Exigence seulement pour le résidentiel. 

 Pour les maisons unifamiliales: < 0.6 m³/(h.m²) 

 Pour les habitations collectives: 

 si la mesure est effectuée sur l'ensemble du bâtiment: < 1 m³/(h.m²) 

 si la mesure est effectuée par échantillonnage du bâtiment: < 0.8 m³/(h.m²) 

 

Elle doit être prouvée par une mesure (test de pressurisation)  

ou 

une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Pour cela, il faut faire appel à une 

entreprise agréée, dont les techniques constructives ont été évaluées, et qui promet donc un certain 

niveau d'étanchéité à l'air, dans des conditions précises. 

 

Figure 20 -Exemple d'un entrepreneur agréé pour la démarche qualité de l'étanchéité à l'air du 

bâtiment 

Source: www.rt-batiment.fr 

Actuellement, en logement collectif, la mesure est obligatoire. A partir de janvier 2015, on pourra 

utiliser la méthode de la démarche qualité. 

Pour le secteur tertiaire, aucune exigence n'est imposée: une valeur par défaut est utilisée dans le 

calcul. 

Etanchéité à l'air bien considérée, mais mesurée dans d'autres conditions que celles utilisées en 

Belgique (pas la même norme). 

Valeurs beaucoup moins sévères que le 0.6 vol/h sous 50 Pa passif mais exigence, faisant l’objet 

d’un critère. 
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AUTRE(S) INDICATEUR(S) ET EXIGENCES 

Exigences de moyen 

En France, des exigences de moyen sont également applicables aux nouvelles constructions. 

Plusieurs exigences de moyen: 

5. Qualité de mise en œuvre 

a. Traitement des ponts thermiques 

b. Test d'étanchéité à l'air obligatoire dans le collectif 

6. Sur le confort de l'occupant: 

a. Surfaces minimales de baies vitrées (1/6 de la surface habitable) 

b. Energie renouvelable 

7. Sur l'usage du bâtiment: 

a. Mesure ou estimation des consommations d'énergie par usage 

b. Information de l'occupant 

8. Sur la qualité énergétique globale: 

a. Production locale d'énergie non prise en compte au-delà de l'autoconsommation (soit 12 

kWhEP/m²/an, comme dans le label "BBC-Effinergie"). 

 

Autre indicateur 

Un troisième indicateur portant sur le confort estival est également présent en France. Déjà présent  

dans la RT2005, cet indicateur a pour but d'assurer un bon confort dans les bâtiments ne nécessitant 

de refroidissement actif.  

La température la plus chaude atteinte dans les locaux après 5 jours chauds ne peut pas dépasser un 

certain seuil. 
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Contrôles mis en place 

Aucun contrôle n'était prévu dans la RT2005. Pour la réglementation 2012, des contrôles seront 

effectués par l'administration. 

Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique est demandée à deux stades du 

projet: la demande de permis de construire et lors de la fin des travaux. 

A la fin des travaux, le maître d'ouvrage doit établir une récapitulatif standardisé (décrit dans une 

annexe) d'étude thermique. Ce document doit être tenu à disposition 5 ans (pour les acheteurs, les 

personnes habilitées,…) 

 

ANALYSE SWOT 

Strengths / forces Weaknesses / faiblesses 

 Dynamic simulation methodology … 

 Global indicator is variable in function of use, 
surface… in order not to penalize small units 

 Indicator on needs also variable in function 
of the surface, but not for collective buildings 

 Indicators on needs (heating, cooling and 
lighting) 

 Allow building comparisons 

 No reference building 

 Limited share of renewable energy to get to 
the mandatory global indicator (Cep) 

 Lighting consumption taken into account… 

 SHW calculated in of the density (number of 
people) and equivalent number of adults (to 
take into account children)… 

 Strong consultation of the stakeholders 

 Ventilation: legal debits 

 Ventilation: possibility to take into account 
hygro-regulated systems, overventilation 
(day: manual; night: automatic) and bigger 
debits when cooking (via conventional 
number of hours) 

 Air tightness is a requirement. Must be 
proved by a measurement or recourse to a 
licensed contractor (only for SFH)… 

 Air tightness requirement is different for SFH 
and collective dwellings 

 New controls methodology implemented 

 Also indicator on the summer comfort 

 … But the software is not free 

  

  

  

  

  

 …But based on a fixed reference value 
1.4 W/m²) 

 … But based on a fixed SHW needs of 
500 l at 40°C per adult and per week 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 … but value not that difficult to reach (< 
0.6 or 0.8 m³/h.m² under 4 Pa) (which 
means around 10 m³/hm² at 50 Pa) 

Opportunities / possibilités Threats / risques, menaces 

 Make the market evolve, from systems point 
of view 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38E89C6A932FC3C982CFC679EB4E636A.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022961531&cidTexte=JORFTEXT000022959397&dateTexte=20141030
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Reglementation_thermique.pdf
http://www.reseau-ecobatir.org/typo/index.php/resistance_et_discernement/articles/rt2012-une-revolution-energetique.html?file=tl_files/Discernement/rt2012-cahier-doleances--reseau-ecobatir.pdf
http://www.reseau-ecobatir.org/typo/index.php/resistance_et_discernement/articles/rt2012-une-revolution-energetique.html?file=tl_files/Discernement/rt2012-cahier-doleances--reseau-ecobatir.pdf
http://www.reseau-ecobatir.org/typo/index.php/resistance_et_discernement/articles/rt2012-une-revolution-energetique.html?file=tl_files/Discernement/rt2012-cahier-doleances--reseau-ecobatir.pdf
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BIJLAGE I NEDERLAND - STAKEHOLDER FEEDBACK 

NII: Nederlandse Isolatie industrie - Jeroen Scheepmaker, bestuursadviseur 

 Een belangrijk punt bij de verscherping richting NZEB is de kosteneffectiviteit. Nu al is het een 

uitdaging om de EPC-waarde van 0.4 te behalen voor appartementen. 

 Kan een getal gevonden worden dat de consument/bouwheer een indicatie geeft in verband met 

de verhouding tot het werkelijk energiegebruik?  

 De eisen op vlak van Rc-waarden worden in de praktijk te vaak gezien als ontwerpgegeven, 

zonder dat men nog verder durft te gaan op dat vlak. Dit geeft een risico voor lock-in effecten. 

Zie rapport 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Aanscherpingsstudie%20EPC%20woningbouw%20en%20

utiliteitsbouw%202015.pdf waar de maatregelenpakketten worden besproken om voor woningen en 

appartementen een EPC-waarde gelijk aan 0.4 te behalen. 

 

TNO - Dick Van Dijk 

Met Dhr. Dick Van Dijk werd algemeen gesproken over de bezorgdheden van verschillende 

stakeholders. Daaruit kwamen volgende aandachtspunten naar voren: 

 Waardering van biomassa staat op de agenda. Vermijden van ongewenste neveneffecten vereist 

een doordachte en mogelijks trapsgewijze aanpak. Denk hierbij aan houtkachels, waarbij de 

eerste eis zou zijn om een performante bouwschil te realiseren. 

 De gebiedsnetten worden ingegeven gebaseerd op een gebiedsomgeving. De vraag die zich dan 

stelt is wat is de juiste definitie daarvan, hoe groot is dat en hoe baken je dat af? 

 

Nieman raadgevend ingenieurs 

Grondgebonden woningen 

Om te komen tot een EPC ≤ 0.4 voor grondgebonden woningen zijn diverse energieconcepten 

denkbaar. In een artikel van Nieman raadgevend ingenieurs zijn twee denkrichtingen uitgewerkt 35 

1. Nadruk op een zeer goede thermische schil 

De belangrijkste kenmerken van deze strategie zijn: 

 oriëntatie op het zuiden en toepassing van zonwering/zomernachtventilatie; 

 zeer goed geïsoleerde schil, warmteweerstand circa 8 m²K/W voor de gevel en het dak; 

 drievoudige beglazing en raamkozijnen met een lage warmtedoorgangscoëfficiënt; 

 een uitstekende luchtdichtheid, circa 0.1 á 0.15 dm³/s per m²; 

 nauwkeurig doorrekenen van de lineaire warmteverliezen; 

                                                                 

35 http://www.nieman.nl/2014/09/aanscherping-epc-%E2%89%A4-04-voor-woonfuncties/ 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Aanscherpingsstudie%20EPC%20woningbouw%20en%20utiliteitsbouw%202015.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Aanscherpingsstudie%20EPC%20woningbouw%20en%20utiliteitsbouw%202015.pdf
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 in verband met de lage warmtevraag is een verwarmingssysteem nauwelijks nodig, gezien de 

benodigde tapwatervraag wordt ook bij zeer goed geïsoleerde woningen een HR-107 ketel 

toegepast; 

 ventilatie met mechanische toe- en afvoer en met warmteterugwinning; 

 een zonneboiler met een collector van circa 1.5 m². 

 

2. Nadruk op een goede thermische schil in combinatie met zonne-energie 

De belangrijkste kenmerken van deze strategie zijn: 

 goed geïsoleerde schil, warmteweerstand 4.5 m²K/W gevel en 6 m²K/W dak; 

 drievoudige beglazing; 

 een goede luchtdichtheid, circa 0.40 dm³/s per m²; 

 nauwkeurig doorrekenen van de lineaire warmteverliezen; 

 voor verwarming en tapwater een HR-107-ketel of een hybride warmtepomp / combiwarmtepomp 

mede afhankelijk van het ontwerp en de energieambitie; 

 ventilatie door veelal natuurlijke toevoer met mechanische afvoer in combinatie met CO2-sturing; 

 gebruik van zonne-energie: circa 5 á 10 m² PV-panelen afhankelijk van het gekozen 

verwarmings- en tapwatersysteem.  

 

Appartementsgebouwen 

Voor appartementen is het veelal lastiger om een EPC ≤ 0.4 te behalen dan bij grondgebonden 

woningen. Dit neemt niet weg dat een EPC ≤ 0.4 voor een appartement goed te realiseren is. De 

redenen dat het bij een appartement lastiger is om een EPC ≤ 0.4 te behalen zijn: 

 Het verwarmingssysteem van appartementen kan zowel een individuele als een collectieve 

installatie zijn. Collectieve systemen komen bij appartementen vaker voor dan bij grondgebonden 

woningen. Collectieve systemen kennen echter grotere systeemverliezen dan individuele 

systemen. 

 Als een collectieve installatie wordt toegepast, is een circulatieleiding of afleverset nodig voor de 

distributie van het warm tapwater. Het toepassen van een circulatieleiding levert een groter 

warmteverlies op. Daarnaast is het opwekkingsrendement voor een collectief tapwatersysteem 

over het algemeen lager dan een individueel tapwatersysteem. 

 Appartementsgebouwen hebben met name bij meer dan 5 á 6 bouwlagen in verhouding een 

beperkt dakvlak voor de toepassing van zonne-energie in vergelijking tot lage 

appartementsgebouwen. 

 Het warmteverlies dat plaatsvindt bij de aansluiting van diverse constructies onderling wordt het 

lineaire warmteverlies genoemd. Dit kan zowel forfaitair als nauwkeurig in de EPC-systematiek 

worden ingevoerd. Bij de grondgebonden woningen is nauwkeurig rekenen gewenst. Bij 

appartementen levert het nauwkeurig rekenen door de complexere en ongunstigere detaillering 

veelal weinig tot geen EPC-reductie op. 
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BIJLAGE J DUITSLAND - STAKEHOLDER FEEDBACK 

Stakeholders zijn georganiseerd in het Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen, i.e. de DGNB. 

Deze organisatie representeert alle actoren in de waardeketen: architecten, planners, industrie, 

investeerders en wetenschappelijke partners. Ook de verschillende ministeries op verschillende 

niveaus houden regelmatig consultaties omtrent energiebeleid.  

 

Door een tekort aan betaalbare woningen in verschillende regio’s zijn politici niet geneigd om de 

regelgeving te verstrengen. De eigenaarsverbonden reageren dat verstrenging de prijzen verder 

omhoog zal duwen. Ze zijn ook bezorgd om hun return on investment. 
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BIJLAGE K REPRESENTATIVITEIT DOORGEREKENDE WONINGEN 

In paragraaf 5.2.3 werden de geometrische eigenschappen van de halfopen bebouwingen met 3 

slaapkamers vergeleken met de geometrische eigenschappen van de volledige groep woningen uit de 

EPB-database die aan deze typologie beantwoordt. 

In deze bijlage worden ook de cumulatieve distributies getoond voor de overige typologieën. 

Appartementen 1 slaapkamer 
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Appartementen 2 slaapkamers 
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Gesloten bebouwingen 3 slaapkamers 
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Vrijstaande woningen 1 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen 3 slaapkamers 
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BIJLAGE L VERGELIJKING GEOMETRIEËN DATABASE EN 

GEPARAMETRISEERDE WONINGEN 

In paragraaf 5.2.4 werden voor de doorgerekende halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers, de 

geometrische eigenschappen uit de EPB-database vergeleken met de outputwaarden uit de 

geautomatiseerde tool.  

In deze bijlage worden ook de cumulatieve distributies getoond voor de overige typologieën. 

Appartementen 1 slaapkamer 
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Appartementen 2 slaapkamers 
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Gesloten bebouwingen 3 slaapkamers  
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Vrijstaande woningen 1 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen 3 slaapkamers 
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BIJLAGE M ACHTERGROND BIJ BEPALING MAATREGELENPAKKETTEN 

NEDERLAND 

In Nederland werd door Arcadis en W/E een studie uitgevoerd omtrent de haalbaarheid van een 

verstrengde EPC-eis. Algemeen werd geconcludeerd dat voor de referentiegebouwen (zowel 

rijwoningen, hoekwoningen als vrijstaande woningen) het technisch mogelijk is om met de huidige 

voorgeschreven rekensystematiek (NEN 7210) de beoogde EPC-aanscherping te realiseren door 

toepassing van onder meer een goede gebouwschil (Rc = 5m²K/W, U = 1,4W/m²K, goede 

luchtdichtheid), goed ventilatiesysteem, efficiëntere opwekkers voor ruimteverwarming en warm 

tapwater en beperking van het vermogen van verlichting en ventilatoren. En zonder toepassing van 

relatief grote hoeveelheden zonnepanelen. Terugverdientijden zijn positief bij realistische inschattingen 

van rentevoeten en stijging energieprijs (3,5% en 5% respectievelijk), maar uiteraard is het resultaat 

gevoelig aan de gekozen percentages. Met 5,5% rentevoet en energieprijzen die 1,2% stijgen, is er 

geen terugverdientijd voor de door de verstrenging benodigde investeringen binnen de gebruiksperiode 

van 30 jaar. De mogelijke prijsdalingen door schaalvergroting hebben zondermeer een positieve impact 

op terugverdientijden. 

De verstrenging van EPC 0,6 naar EPC 0,4 is een belangrijke stap. De impact komt overeen met een 

verstrenging van 33% ten opzichte van de eisen in 2013 en 50% ten opzichte van de eisen in 2007. 

Voor de analyse van de haalbaarheid van de verstrenging is gebruikt gemaakt van de hiervoor 

vermelde referentiewoningen van Agentschap NL, terug te vinden in de brochure "Referentiewoningen 

Nieuwbouw 2013". De maatregelenpakketten zijn opgesteld op basis van de criteria marktrijp, robuust, 

grootschalig toepasbaar, niet schadelijk voor het binnenmilieu en niet strijdig met de wetgeving. 

De maatregelen worden hieronder per woningtype opgelijst. In de tabel is met groen aangeduid wat het 

verschil is met de huidige aanpak (EPC 0,6). Verder worden volgende codes gebruikt voor 

ventilatiesystemen: 

 mechanische afzuiging (C.1); 

 mechanische afzuiging winddruk gestuurde toevoer (C.2c); 

 mechanische afzuiging met CO2 regeling (C.4b); 

 balansventilatie met HR WTW (D.2); 

 idem met CO2 regeling (D.5a); 

Voor alle woningen is gekozen voor verkorting van de leidinglengte naar de tappunten. Dit is een 

ontwerpmaatregel, waarbij de plaats van het toestel voor warmtapwaterbereiding dicht bij de tappunten 

in de badkamer en de keuken wordt geplaatst.  
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Tabel 58: Maatregelenpakket Nederland per woningtype 

 

De tabel toont dat een brede variatie aan mogelijkheden bestaat om aan de verstrengde eisen te 

voldoen. De aanpassingen van de tapwaterleidingen vragen een doordacht gebouwontwerp. Het is niet 

steeds nodig om PV-panelen te voorzien. Zelfs een zonneboiler is in de meeste gevallen niet nodig.  

Ruimteverwarming en daarna warmtapwater zijn de belangrijkste energieposten. De ordegrootte in 

besparing is 80-125 MJ primair energiegebruik per vierkante meter gebruiksoppervlakte, afhankelijk 

van vooral het woningtype. Woningen en woongebouwen met relatief veel verliesoppervlakte hebben 

per vierkante meter gebruiksoppervlakte een hoger primair energiegebruik en daarmee ook meer 

energiebesparing. Bij die wooneenheden waar PV werd voorzien, zorgen deze voor een relatief groot 

deel van de besparing. 

Conclusie uit bovenstaande: 

1. Het is vooral belangrijk om de isolatie te verbeteren, vooral bij muren en daken. 

2. Opgelet, de Rc-waarde van 5 m²K/W die in bovenstaande tabel vaak wordt aangegeven voor alle 

bouwdelen is niet de uiteindelijk aangenomen aanpak. In overleg met de sector werden waarde 

per bouwdeel opgesteld, zoals aangegeven in het overzicht eerder in het onderzoeksrapport. In 

de tabel wordt hiernaar verwezen door de indicatie 3,5-6,0. 

3. Er worden luchtdichtheidseisen opgelegd. 

4. Er moet slim geventileerd worden. Hierbij wordt niet noodzakelijk een mechanische 

balansventilatie bedoeld, maar veeleer een systeem met een intelligente aansturing. Dit kan dan 

zowel gaan om een systeem C als een systeem D. 

5. Er wordt aandacht besteed aan tapwaterbereiding en –verdeling, inclusief 

douchewarmtewisselaar. 

Deze leidinglengtes kunnen een verschil geven in resultaat, maar er dient rekening gehouden te 

worden met de praktijk en uitvoerbaarheid. Die lengtes zijn ook mede bepaald door het ontwerp en de 

verdeling van de ruimtes. Deze invoeren zou als opmerking een beperking op de architecturale vrijheid 

kunnen teweeg brengen. Deze lengten zijn daarenboven niet te achterhalen uit de data die wij hebben, 
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komende uit de EPB-database, waardoor het moeilijk is deze in rekening te brengen in de UGent 

rekentool. 

VLAANDEREN EN WALLONIË 

In Vlaanderen en Wallonië werden reeds studies uitgevoerd waarbij een invulling gegeven werd van de 

maatregelen voor verschillende woningtypes. Hierna worden de maatregelenpakketten van de meest 

relevante studies samengevat. 

Isolatiewaarden 

In 2013 voerde ir. Jeroen Van der Veken een studie uit omtrent kostenoptimaliteit van residentiële 

nieuwbouw uit. Per woningtype werden een reeks maatregelen bepaald die aanleiding geven tot 

kostenoptimale oplossingen, gegeven de context van de studie. De studie toonde een aantal sterke 

gelijkenissen tussen de optimale maatregelenpakketten van de verschillende woningtypes. De globale 

conclusies worden hieronder samengevat. 

De tabel geeft een overzicht van de optimale U-waardes en de spreiding afhankelijk van het 

woningtype en het gemiddelde per woningtype. De waarden geven dezelfde grootteorde als de 

waarden in Nederland, hoewel Nederland duidelijk strengere eisen oplegt voor dakisolatie. Merk hierbij 

op dat het resultaat van de differentiatie in Nederland en het voorstel voor Rc gelijk aan 6 m2K/W 

gekomen is op vraag van de stakeholders. 

Tabel 59: Vergelijking resultaten macro-economische optima (discontovoet 3%, gemiddeld 

energiescenario) met huidige en toekomstige eisen. 

 

Voor wat betreft Wallonië werden de isolatiewaardes voor 2014 als kosteneffectief bevonden. Die 

waarden zijn weergegeven in onderstaande tabel. De gelijkenis met de kostenoptimale waarden voor 

Vlaanderen zijn treffend voor gevel en dak. De vloer heeft met een waarde van 0,3 W/m2K toch een 

beduidend minder performante isolatie in vergelijking met het kostenoptimum in Vlaanderen en met de 

eisen van 2015 in Nederland. Dit optimum voor Wallonië werd berekend met een gemiddelde stijging 

van de energieprijzen. Om deze reden worden de kostenoptimale waarden van Vlaanderen 

voorgesteld voor alle opake bouwdelen van het basisscenario. 
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De isolerende eigenschappen voor de ramen liggen beduidend onder het kostenoptimum voor 

Vlaanderen en liggen ook lager dan de voorgestelde waarde. Voor Nederland schrijft het Bouwbesluit 

een maximale U-waarde voor van 1,65 W/m²K, dit betreft de gecombineerde U-waarde van kozijn 

inclusief glas. Deze waarde is haalbaar met een (in de huidige markt) standaard kozijn met dubbel glas 

(HR++). In de tabel met maatregelenpakketten voor Nederland is de tendens van een U-waarde van 

1,65 W/m2K voor het gehele raam naar 1,4 W/m2K duidelijk. Die waarde zit duidelijk dichter in de buurt 

van het kostenoptimum voor Vlaanderen. De waarde van Wallonië voor het scenario 2014 wordt hier 

dus niet overgenomen. 

In de onderstaande tabel zijn ook de stappen naar een verstrenging opgenomen. In de meeste 

gevallen lagen dergelijke verstrengde eisen buiten het kostenoptimum. Toch worden ze hier opgelijst 

als mogelijke aanpak voor vestrenging van de U-waarden indien niet voldaan kan worden aan de eisen 

(netto energiebehoefte RV en E-peil) bij de gekozen installaties. 

Tabel 60: Kosteneffectieve isolatiewaardes voor 2014 

 

Voor wat betreft luchtdichtheid blijkt kostenoptimaal voor Vlaanderen de waarde 3 m3/m2h naar voren 

te komen. In Wallonië is dat 4 m3/hm2. 

Installaties 

Bij alle studies, zowel de aanscherpingsstudie voor Nederland als de studies in Vlaanderen en 

Wallonië geven aan dat de meest voor de hand liggende keuze vrij traditioneel is:  

 Condenserende combiketel op aardgas 

 Ventilatiesysteem C met intelligente sturing 

 Geen PV 

 Doordachte inplanting van tappunten voor sanitair warm water 

Voor de zeer compacte appartementen met een lage energiebehoefte voor verwarming wordt in 

Vlaanderen elektrische verwarming verkozen. Doorslaggevend daarbij is de lage investeringskost. Het 

is echter nog interessanter om een collectieve verwarmingsinstallatie te voorzien op gebouwniveau die 

steunt op bivalente systemen zoals een kleine warmtepomp of een microWKK in combinatie met een 

condenserende gasketel met een goed geïsoleerd combilussysteem. 

In Wallonië komt, vooral dan bij het scenario met verhoogde energieprijzen, de biomassaketel ook als 

valabele optie naar voor. Het is uit het rapport echter niet duidelijk of de prijsstijgingen ook zijn 

toegepast op biomassa of enkel op aardgas, aardolie en elektriciteit. Voor Vlaanderen blijft biomassa 

erg ver van het Pareto optimum. Zo is voor de halfopen woning de houtpelletketel-optie deel van het 
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Paretofront, maar wel gelegen op de steile linkerzijde van het front, m.a.w. een substantieel 

toenemende kost voor een beperkte daling van het E-peil.  

Veel eerder dan houtpelletketels komen warmtepompen aan bod. In Nederland beperkte de analyse 

zich tot bodem-water warmtepompen. Voor Vlaanderen en Wallonië werden zowel lucht-water als 

bodem-water warmtepompen geanalyseerd. De warmtepompen, vooral dan de bodem-water 

warmtepompen, liggen vaak op het vlakke deel van het Paretofront voor de gekozen 

referentiewoningen in Vlaanderen. Ook in Wallonië komt de warmtepomp vaak als valabel systeem 

naar voren, vooral dan wanneer de energie-doelstellingen verder liggen dan standaard geldig is/ In de 

kostenoptimale studie voor Vlaanderen werd de sensitiviteit van de ligging van de warmtepomp optima 

bekeken in functie van de aangenomen investeringskost. Hierbij wordt vooral getoond dat de kost van 

de boring cruciaal is om de lucht-water warmtepomp ene valabel alternatief te laten zijn. Een 

ongeschikte ondergrond zal de totale actuele kost van de bodem-water warmtepomp opdrijven, 

waardoor dan ook de lucht-water warmtepompen evenals de lucht-luchtwarmtepompen op het 

Paretofront komen te liggen. 

De aanwezigheid van een douchewarmtewisselaar is niet doorslaggevend voor de resultaten van 

voorliggende studie. Om het aantal mogelijke maatregelenpakketten te beperken, wordt de 

douchewarmtewisselaar daarom niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van een 

zonneboiler. De analyse gaat hier niet naar het kostenoptimum, de zonneboiler wordt hier daarom 

standaard toegevoegd om een referentiescenario te hebben dat voldoet aan de eisen, inclusief de eis 

voor aandeel hernieuwbare energie. Voor wat betreft de aanwezigheid van PV wordt wel bekeken wat 

de impact van PV is op de nieuw voor te stellen kengetallen. 

Omdat ventilatie een belangrijk aspect is in deze studie, worden bovenstaande maatregelenpakketten 

aangevuld met 2 varianten waarbij de basis gelijk gehouden wordt en het ventilatiesysteem wordt 

gevarieerd. Hierbij kan ventilatie systeem B en C samen beschouwd worden aangezien dezelfde 

reductie-factor gebruikt wordt en er dan ook geen verschil zal zijn op het resultaat van de energie 

berekening volgens EPB. 

Bij risico op oververhitting worden volgende maatregelen toegepast naargelang het 

oververhittingsrisico toeneemt: 

 Lagere g-waarde glas 

 Manueel te bedienen zonwering  

 Automatische zonwering 
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BIJLAGE N VERGELIJKING ENERGIE-INDICATOREN DATABASE EN 

GEPARAMETRISEERDE WONINGEN 

In paragraaf 0 werd voor de doorgerekende halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers, de energie-

indicatoren uit de EPB-database vergeleken met de outputwaarden uit de geautomatiseerde tool.  

In deze bijlage worden ook de cumulatieve distributies getoond voor de overige typologieën. 

Appartementen 1 slaapkamer 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

351 / 423  

 

Gezien het K-peil op het volledige appartementsgebouw berekend wordt, en de gebruikte rekentool 

enkel op individueel apparementsniveau werkt, wordt de vergelijking voor het K-peil niet getoond. 
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Appartementen 2 slaapkamers 

 

 

Gezien het K-peil op het volledige appartementsgebouw berekend wordt, en de gebruikte rekentool 

enkel op individueel apparementsniveau werkt, wordt de vergelijking voor het K-peil niet getoond. 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

356 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

357 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

358 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

359 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

360 / 423  

 

Gesloten bebouwingen 3 slaapkamers 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

361 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

362 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

363 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

364 / 423  

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

365 / 423  

 

 

Vrijstaande woningen 1 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen 3 slaapkamers 
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BIJLAGE O INVLOED BRUTO VLOEROPPERVLAKTE OP NEBRV 

In paragraaf 6.3.1 wordt de problematiek van normalisatie van de netto energiebehoefte voor 

ruimteverwarming besproken. Er werd voor de vrijstaande woningen met 3 slaapkamers, de gesloten 

bebouwingen met 3 slaapkamers en de appartementen met 2 slaapkamers geïllustreerd dat de 

normalisatie naar m2 vloeroppervlakte een duidelijke benadeling betekent voor de eengezinswoningen. 

In deze bijlage wordt ook de grafiek voor de overige typologieën getoond. 

Appartementen 1 slaapkamer 
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Halfopen bebouwingen 3 slaapkamers 

 

Vrijstaande woningen 1 slaapkamer 
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BIJLAGE P VERGELIJKING EPB-DATABANK - SENVIVV 

In paragraaf 7.2.1 wordt de vergelijking gemaakt tussen de geometrieën van de vrijstaande woningen 

in de EPB-databank, en de geometrieën van de vrijstaande SENVIVV-woningen. In deze bijlage 

worden analoge grafieken getoond voor de appartementen, gesloten en halfopen bebouwingen. 

Appartementen 
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Gesloten bebouwingen 
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Halfopen bebouwingen 
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BIJLAGE Q VERGELIJKING E-PEIL – BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 

In paragraaf 7.2.2 wordt de problematiek aangekaart rond kleine en weinig compacte woningen. Er 

werd geïllustreerd dat het E-peil kleine gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers niet benadeelt. In 

deze bijlage worden analoge grafieken getoond voor de andere onderzochte typologieën. 

Appartementen met 1 slaapkamer 

 

Appartementen met 2 slaapkamers 
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Halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers 

 

Vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 
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BIJLAGE R VERGELIJKING E-PEIL – VORMEFFICIËNTIE  

In paragraaf 7.2.2 wordt de problematiek aangekaart rond kleine en weinig compacte woningen. Er 

werd geïllustreerd dat het E-peil weinig compacte gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers niet 

benadeelt. In deze bijlage worden analoge grafieken getoond voor de andere onderzochte typologieën. 

Appartementen met 1 slaapkamer 

  

Appartementen met 2 slaapkamers 
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Halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers 

  

Vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

394 / 423  

 

BIJLAGE S E-PEIL VOOR VERSCHILLENDE MAATREGELENPAKKETTEN 

In paragraaf 7.2.2 wordt de problematiek aangekaart rond kleine en weinig compacte woningen. Er 

werd geïllustreerd dat het E-peil appartementen en gesloten bebouwingen niet benadeelt bij 

toepassing van MP1. Voor de ASIS-situatie geldt een genuanceerder beeld. In deze bijlage worden 

ook de grafieken getoond voor MP2 tot MP6. Er dient in acht genomen te worden dan de toegepaste 

systemen voor woningen en appartementen verschillen voor MP2, MP3 en MP6. 

MP2 
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MP3 

 

MP4 
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MP5 

 

MP6 
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BIJLAGE T VERGELIJKING EW-PEIL – BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 

In paragraaf 7.2.2 wordt de problematiek aangekaart rond kleine en weinig compacte woningen. Er 

werd geïllustreerd dat het Ew-peil kleine gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers sterk benadeelt bij 

toepassing van MP1, en in minder mate bij toepassing van MP4 en MP5. In deze bijlage worden 

analoge grafieken getoond voor de andere onderzochte typologieën. De benadeling van kleine 

woningen in geval van MP1 is zichtbaar voor alle eengezinswoningen, voor MP4 en MP5 lijken deze 

kleine woningen voor andere typologieën daarentegen soms bevoordeeld te worden. 

Appartementen met 1 slaapkamer 
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Appartementen met 2 slaapkamers 

 

Halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers 
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Vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 

 

Vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 
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BIJLAGE U VERGELIJKING EW-PEIL – VORMEFFICIËNTIE 

In paragraaf 7.2.2 wordt de problematiek aangekaart rond kleine en weinig compacte woningen. Er 

werd geïllustreerd dat het Ew-peil vormefficiënte gesloten bebouwingen met 3 slaapkamers benadeelt 

bij toepassing van MP1, MP4 en MP5. In deze bijlage worden analoge grafieken getoond voor de 

andere onderzochte typologieën.  

Appartementen met 1 slaapkamer 

 

Appartementen met 2 slaapkamers 
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Halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers 

 

Vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen met 3 slaapkamers 
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BIJLAGE V EW-PEIL VOOR VERSCHILLENDE 

MAATREGELENPAKKETTEN 

In paragraaf 7.2.2 wordt de problematiek aangekaart rond kleine en weinig compacte woningen. Er 

werd geïllustreerd dat het Ew-peil appartementen en gesloten bebouwingen niet benadeelt bij 

toepassing van MP1. Voor de ASIS-situatie geldt een genuanceerder beeld. In deze bijlage worden 

ook de grafieken getoond voor MP2 tot MP6. Er dient in acht genomen te worden dan de toegepaste 

systemen voor woningen en appartementen verschillen voor MP2, MP3 en MP6. 

MP2 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

404 / 423  

 

MP3 

 

MP4 
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MP5 

 

MP6 
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BIJLAGE W CORRELATIE TUSSEN ENOT,MP2 EN ENOT,MP7 VOOR 

VERSCHILLENDE TYPOLOGIEËN 

In paragraaf 7.3.1 wordt de correlatie getoond tussen Enot,MP2 en Enot,MP7 voor zowel gesloten 

bebouwingen als vrijstaande woningen met 3 slaapkamers. In deze bijlage wordt ook de correlatie voor 

de overige typologieën getoond. 

Appartementen met 1 slaapkamer 
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Appartementen met 2 slaapkamers 

 

Halfopen bebouwingen met 3 slaapkamers 
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Vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 

 

 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

409 / 423  

 

BIJLAGE X CORRELATIE TUSSEN EAVG,MP2 EN EAVG,MP7 VOOR 

VERSCHILLENDE TYPOLOGIEËN 

In paragraaf 7.3.2 wordt de correlatie getoond tussen Eavg,MP2 en Eavg,MP7 voor zowel gesloten 

bebouwingen als vrijstaande woningen met 3 slaapkamers. In deze bijlage wordt ook de correlatie voor 

de overige typologieën getoond. 

Appartementen met 1 slaapkamer 
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Appartementen met 2 slaapkamers 

 

Halfopen bebouwingen met 3 slaapkamer 
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Vrijstaande woningen met 1 slaapkamer 
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BIJLAGE Y VERGELIJKING EAVG, MP7 – BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 

In paragraaf 7.3.2 wordt aangetoond dat kleine vrijstaande woningen met 3 slaapkamers niet 

benadeeld worden bij toepassing van Eavg,MP7. In deze bijlage wordt aangetoond dat dit ook het geval is 

voor de overige typologieën. 

Appartementen 1 slaapkamer 

 

Appartementen 2 slaapkamers 
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Gesloten bebouwingen 3 slaapkamers 

 

Halfopen bebouwingen 3 slaapkamers 

 



 

Studie EPB-eisenpakket residentiële nieuwbouw 

Een nieuwe indicator voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil en de 

algemene energieprestatie indicator op weg naar 2021 

PR107828– 31/07/2015 

FINALE VERSIE  

EINDRAPPORT 

PUBLIEK DOCUMENT 

414 / 423  

 

Vrijstaande woningen 1 slaapkamer 
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BIJLAGE Z VERGELIJKING EAVG, MP7 - VORMEFFICIËNTIE 

In paragraaf 7.3.2 wordt aangetoond dat vormefficiënte vrijstaande woningen met 3 slaapkamers niet 

benadeeld worden bij toepassing van Eavg,MP7. In deze bijlage wordt aangetoond dat dit ook het geval is 

voor de overige typologieën. 

Appartementen 1 slaapkamer 

 

Appartementen 2 slaapkamers 
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Gesloten bebouwingen 3 slaapkamers 

 

Halfopen bebouwingen 3 slaapkamers 
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Vrijstaande woningen 1 slaapkamer 
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BIJLAGE AA RESULTATEN EAVG,MP7 EN EAVG VOOR VERSCHILLENDE 

TYPOLOGIEËN EN MAATREGELENPAKKETTEN 

In paragraaf 7.6.1 worden de resultaten besproken van zowel Eavg,MP7 als Eavg voor MP1, MP2 en de 

ASIS-situatie. In deze bijlage worden ook de resultaten getoond voor MP3 tot MP7. 

MP3 
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MP4 
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MP5 
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MP6 
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MP7 
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