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Voorwoord 

Op 1 januari 2014 schakelt het VEA officieel over op een nieuwe EPB-software, namelijk de 

EPB-software 3 gewesten (3G). Het Vlaamse Gewest stapt mee in het softwarepakket van het 

Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De EPB-software van de drie gewesten is 

gebruiksvriendelijker en bevat meer mogelijkheden dan de huidige EPB-software Vlaanderen. 

Op 22 juli 2013 werd al een eerste versie 4.3.0 beschikbaar gesteld. Die versie was bedoeld 

om u vertrouwd te maken met de nieuwe EPB-software. 

Op 6 januari 2014 wordt de versie 5.0.2 beschikbaar gesteld. Met die versie is het mogelijk  om 

EPB-aangiften en startverklaringen aan te maken. 

1. Installeren 

U kunt de versie 5.0. van de EPB-software 3G downloaden op 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/installatie. 

 

2. Nieuwe indeling van het gebouw 

In de EPB-software 3G en in de EPB-software Vlaanderen versie 1.8.0, wordt een nieuwe 

indeling van het gebouw gebruikt. Dat brengt enkele nieuwe begrippen met zich mee. 

In Tabel 1 worden de verschillende benamingen van de mogelijke volumes in de EPB-

software Vlaanderen en in de EPB-software 3G vergeleken. 

EPB-software Vlaanderen (versie 1.7.2 en ouder) EPB-software 3G + EPB-software Vlaanderen 

versie 1.8.0 

Deelproject Gebouw 

K-peilvolume K-volume 

Subdossier EPB-eenheid 

Tabel 1 - verschillende benamingen van volumes 

Meer uitleg hierover kunt u terugvinden in  het document ‘nieuwe indeling van het gebouw’ 

(pdf-bestand 0.5 MB).  

 

3. Extra functionaliteiten van de versie 5.0.2 

 Volgende functionaliteiten zijn nu opgenomen in de versie 5.0.2: 

 het genereren van startverklaringen en EPB-aangiften; 

 de nieuwe eisen voor hernieuwbare energie. 

3.1 Het genereren van de startverklaring 

Met de versie 5.0.2 van de EPB-software 3G is het mogelijk om een EPBS-bestand te 

genereren, nodig om de startverklaring op te laden in de energieprestatiedatabank. Een 

startverklaring wordt aangemaakt per gebouw. U kunt een EPBS-bestand genereren als u 

zich in de energieboom op de knoop van het gebouw bevindt (Figuur 1). 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/installatie
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/nb1311/Nieuweindelingvanhetgebouw.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/nb1311/Nieuweindelingvanhetgebouw.pdf
http://www.energiesparen.be/epb/groeneenergie
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Figuur 1 

Als u vervolgens het tabblad ‘Formulieren’ selecteert, kunt u dubbelklikken op de balk 

‘Genereer startverklaring’ (Figuur 2). 

 

Figuur 2 

U krijgt dan een nieuw venster te zien, waarop de nog ontbrekende invoer voor het 

genereren van het EPBS-bestand wordt getoond (Figuur 3).  

 

Figuur 3 

Alle ontbrekende invoer wordt getoond op het dashboard (Figuur 94). U kunt klikken op een 

specifieke melding en vervolgens komt u automatisch terecht op de locatie van de 

ontbrekende invoer. 
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Figuur 4 

Als er geen ontbrekende invoer meer is, zal bij het genereren van het EPBS-bestand de knop 

‘Een export maken voor de administratie’ actief worden. Als u daarop klikt, kunt u het EPBS-

bestand opslaan (Figuur 5). 

 

Figuur 5 

3.2 Het genereren van de EPB-aangifte 

Met de versie 5.0.2 van de EPB-software 3G is het mogelijk om een EPBA-bestand te 

genereren. De EPB-aangifte wordt aangemaakt per EPB-eenheid, met uitzondering van de 

gemeenschappelijke delen. Bij gemeenschappelijke delen kunt u in de software geen EPBA-

bestand genereren.  

U kunt een EPBA-bestand genereren als u zich in de energieboom op de knoop van de EPB-

eenheid bevindt (Figuur 6). 
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Figuur 6 

Als u vervolgens het tabblad ‘Formulieren’ selecteert, kunt u dubbelklikken op de balk 

‘Genereer aangifte’ (Figuur 2). 

 

 

Figuur 7 

U krijgt dan een nieuw venster te zien, waarop de nog ontbrekende invoer voor het 

genereren van het EPBA-bestand wordt getoond (Figuur 8).  

 

Figuur 8 
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Alle ontbrekende invoer wordt getoond op het dashboard (Figuur 9). U kunt klikken op een 

specifieke melding en vervolgens komt u automatisch terecht op de locatie van de 

ontbrekende invoer.  

 

Figuur 9 

Als er geen ontbrekende invoer meer is, zal bij het genereren van het EPBA-bestand, de knop 

‘Een export maken voor de administratie’ actief worden. Als u daarop klikt, kunt u het EPBA-

bestand opslaan (Figuur 10). 

 

 

Figuur 10 

3.3 De nieuwe eisen voor hernieuwbare energie 

3.3.1 Extra invoermogelijkheden 

Hernieuwbare energie is geïmplementeerd in versie 5.0.2 van de EPB-software 3G. Dat was 

nog niet zo in versie 4.3.0. Daarvoor werden enkele nieuwe invoermogelijkheden 

toegevoegd: 

 Houtpellets/houtbriketten werd toegevoegd als energiedrager. 

 In het geval van een biomassaketel of biomassakachel zijn de volgende drie 

invoervelden toegevoegd (Figuur 11): 

o Opwekkingsrendement volgens KB van 12/10/10; 

o ‘Voldoet aan de max. emissiewaarden van CO en fijn stof’; 

o Een verplicht invoerveld voor een stavingsstuk. 
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Figuur 11 

 Als het een warmtekrachtkoppeling op biomassa betreft, komt er een extra 

aanvinkvakje: ‘WKK voldoet aan de kwaliteitsvereisten’ (Figuur 12). 

 

Figuur 12 

 In het geval van externe warmtelevering of absorptiekoelmachine op externe 

warmtelevering worden twee extra velden toegevoegd (Figuur 13): 

o Aandeel dat uit hernieuwbare energie wordt geproduceerd; 

o Een verplicht stavingsstuk. 
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Figuur 13 

 In versie 5.0.2 van de software is het ook mogelijk om participatie aan te geven. Dat 

kunt u doen als u zich in de energetische boomstructuur op het niveau van de EPB-

eenheid bevindt, op het tabblad ‘Installatiecomponenten’ (Figuur 14). 

 

Figuur 14 

3.3.2 Resultaten hernieuwbare energie 

De resultaten en eisen met betrekking tot hernieuwbare energie kunt u terugvinden als u zich 

in de energetische boomstructuur op het niveau van de EPB-eenheid bevindt. De volgende 

stap is bovenaan op ‘Resultaten’ klikken. Vervolgens kunt u het onderdeel ‘Hernieuwbare 

energie eisen’ openklikken (Figuur 15). Als er niet wordt voldaan aan de eisen voor 

hernieuwbare energie, verstrengt de E-peileis met 10%. 
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Figuur 15 

3.3.3 Formulieren 

In het formulier van de startverklaring is een rubriek 6 betreffende de hoeveelheid 

hernieuwbare energie toegevoegd. (Figuur 16). 

 

Figuur 16 

3.4 Sociale huisvesting 

Als de bestemming van de EPB-eenheid ‘wonen’ is, moet u in de versie 5.0.2 aangeven of het 

al dan niet ‘sociale huisvesting’ betreft. Dat kunt u aanduiden als u zich in de energetische 

boomstructuur op niveau van de EPB-eenheid bevindt (Figuur 17).  

1 

3 

2 
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Figuur 17 

4. Wijzigingen naar aanleiding van het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 

4.1 Perceelsgebonden PV-panelen 

Het wijzigingsbesluit van 19 juli 2013 maakt het mogelijk om perceelsgebonden PV-panelen 

voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 november 2013 in te 

rekenen.  

Het al dan niet aanwezig zijn van een gebouwgebonden fotovoltaïsch zonne-

energiesysteem kunt u al aanduiden sinds de versie 4.3.0, als u zich in de energetische 

boomstructuur op de knoop van de EPB-eenheid bevindt, op het tabblad van de 

installatiecomponenten (Figuur 18).  

 

Figuur 18 

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 november 2013 kunt 

u nu ook perceelsgebonden PV-panelen in rekening brengen (Figuur 19).  

1 

2 

3 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023285&param=inhoud&AID=1168707
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Figuur 19 

Enkel perceelsgebonden panelen die geplaatst zijn na de datum van de startverklaring en 

die volledig geplaatst zijn op het perceel waarop het beschouwde EPW- of EPU-volume zich 

bevindt, mogen worden meegerekend (wijzigingsbesluit van 29/11/2013, van kracht voor alle 

stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd of meldingen gedaan vanaf 01/01/2014). 

4.2 Aanpassen formule berekening referentiewaarde van het E-peil van wooneenheden 

Het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 beschrijft de aangepaste formule voor de 

berekening van de referentiewaarde van het E-peil bij residentiële projecten. In verschillende 

dossiers waarin kleine EPW-volumes voorkomen (kleine appartementen en studio’s), bleek er 

een probleem te zijn om aan het geëiste E-peil te voldoen. Na analyse van dat probleem 

werd de formule voor de referentiewaarde van het karakteristiek jaarlijks primair 

energieverbruik aangepast. 

Oude formule (in MJ):  

refdedic,3EPW2ET,1refcons,enprimannchar VaVaAaE   

Nieuwe formule (in MJ): 

refdedic,3
EPW

EPW2ET,1refcons,enprimannchar Va
2

192V
;VmaxaAaE 







 
  

Enkel bij wooneenheden met een beschermd volume kleiner dan 192 m³, heeft die 

aanpassing een impact op het E-peil. De aanpassing is van toepassing op alle dossiers 

waarvan de EPB-aangifte vanaf 01/01/2014 wordt ingediend. 

4.3 Aanpassen eis netto-energiebehoefte 

Voor EPW-projecten met aanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 01/01/2014, wordt met 

het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 de eis op de netto-energiebehoefte aangepast. 

Voor die projecten bedraagt de eis: 

- 70 KWh/m²; 

- OF (100-25c) KWh/m² (met c = compactheid van de EPB-eenheid). 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/EPBwijzigingsbesluit20131129.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/EPBwijzigingsbesluit20131129.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/EPBwijzigingsbesluit20131129.pdf
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Voor projecten met een stedenbouwkundige aanvraagdatum of meldingsdatum voor 

01/01/2014 blijft de eis nog altijd 70 KWh/m². 

4.4 Wijziging formule interne warmtewinsten 

Het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 beschrijft een nieuwe formule voor de berekening 

van de interne warmtewinsten. De aanpassing geldt enkel voor EPW-volumes kleiner dan 192 

m³. 

  m

EPW

i

EPW t
V

V
V .7841.1Q

sec

mi,seci,   als ³192 mVEPW   [MJ] 

  m

EPW

i

EPW t
V

V
V .22067.0Q

sec

mi,seci,   als ³192 mVEPW   [MJ] 

met  

VEPW het volume van het ‘EPW-volume’, in m³ 

Enkel bij wooneenheden met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 192 m³, heeft 

die aanpassing een impact op het risico op de oververhitting en eventueel op het E-peil. Die 

aanpassing geldt ook voor projecten waarvoor de stedenbouwkundige vergunning al werd 

aangevraagd of melding al werd gedaan vóór 01/01/2014, maar waarvoor de EPB-aangifte 

wordt ingediend vanaf 01/01/2014. 

5. Opgeloste bugs 

In versie 4.3.0 van de EPB-software 3G kwamen er nog een reeks problemen naar boven. Die 

problemen waren bijvoorbeeld: het al dan niet verschijnen van ontbrekende invoer op het 

dashboard, foutmeldingen … 

De voornaamste aanpassingen  op dat vlak worden in dit hoofdstuk nog eens opgesomd. 

5.1 Invoeren mechanische toevoeropeningen bij renovaties 

In de versie 4.3.0 van de EPB-software 3Gwas het nog niet mogelijk om mechanische 

toevoeropeningen toe te voegen bij verbouwingen en renovaties. u kon enkel regelbare 

toevoeropeningen toevoegen. 

In versie 5.0.2 van de software kan dat wel. U duidt daarvoor eerst een ventilatiesysteem aan. 

Afhankelijk van het gekozen systeem, kan u al dan niet mechanische toevoeropeningen 

invoeren(Figuur 20). 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/EPBwijzigingsbesluit20131129.pdf
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Figuur 20 

5.2 Fout bij het opslaan van het bestand 

In de versie 4.3.0 van de EPB-software 3G was het mogelijk dat u foutmeldingen kreeg tijdens 

het werken aan een project, waarna het onmogelijk was om het bestand opnieuw te 

openen. Dat betreft een bug in de software die opgelost is in versie 5.0.2. 

5.3 Type toestel 

Als u als warmteopwekker voor sanitair warm water voor ‘Verbrandingstoestel voor SWW’ 

koos, gaf de EPB-software 3G (versie 4.3.0) als ontbrekende invoer altijd het ‘Type toestel’ 

aan, terwijl er geen ontbrekende invoer aanwezig was (Figuur 21). Dat was een fout in de 

software en is opgelost in versie 5.0.2. 

 

Figuur 21 

 


