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Voorwoord/Inleiding 

 

Een nieuwe versie van de EPB-software 3G is beschikbaar. De nieuwe versie 5.0.5 is vereist om 

vanaf 17 maart 2014 startverklaringen en EPB-aangiften naar de energieprestatiedatabank te 

versturen. 

In deze versie van de EPB-software 3G zijn er enkele nieuwe wijzigingen doorgevoerd (zie 

hoofdstuk 2). Er zijn ook enkele bugs uit de vorige softwareversie opgelost. Meer uitleg 

daarover vindt u onder hoofdstuk 3. 

1. Installatie 

U kunt de versie 5.0.5 van de EPB-software 3G downloaden op 

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

U vindt er ook meer uitleg over de installatie en wat u moet doen als u problemen ondervindt 

tijdens de installatie. 

2. Nieuwe wijzigingen in de EPB-software 3G versie 5.0.5 

2.1 Toestellen voor sanitair warm water die ook instaan voor ruimteverwarming 

In de vorige versies van de EPB-software 3G was het niet mogelijk om aan te geven dat de 

opwekkingstoestellen voor sanitair warm water ook instaan voor ruimteverwarming.  

Daardoor werd het eindenergieverbruik verkeerd berekend in het geval er meerdere 

opwekkingstoestellen aanwezig zijn.  

In de versie 5.0.5 kunt u bij de rubriek sanitair warm water, in het geval er meerdere 

opwekkingstoestellen aanwezig zijn, aangeven dat de toestellen ook instaan voor 

ruimteverwarming. 

Let op ! Als u bij het ingeven van het sanitair warm water aangeeft dat de toestellen ook 

instaan voor ruimteverwarming, wil dat niet zeggen dat de software voor de 

ruimteverwarming automatisch met die toestellen rekent. U moet dus nog altijd dezelfde 

toestellen ingeven op het niveau van de ruimteverwarming. 

 

2.2 Geen merk en product-ID voor doorstroomopeningen en mechanische openingen 

In de vorige versies van de EPB-software 3G moest u voor elke doorstroomopening of 

mechanische opening het ‘merk’ en het ‘product-ID’ ingeven. In de versie 5.0.5 worden die 

velden niet meer getoond. 

 

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


3 

 

Versie maart 2014 

Nieuwe versie 5.0.5 EPB-software 3G 

 

2.3 Optimalisatierapport kan worden gegenereerd in het Nederlands 

In de vorige versies van de EPB-software 3G was het niet mogelijk om de balans van de 

optimalisatie af te printen, omdat die nog niet beschikbaar was in het Nederlands. 

In de versie 5.0.5 is het rapport wel in het Nederlands beschikbaar. 

 

3. Opgeloste bugs in de EPB-software 3G v5.0.5 

3.1 Fout in berekening bouwknopen met segmenten 

Als u in de versie 5.0.2 van de EPB-software 3G een lineaire bouwknoop ingaf met meerdere 

segmenten, werd de term Ht,junctions verkeerd berekend. Dat had als gevolg dat het K-peil 

merkbaar hoger lag dan de correcte waarde. 

In de versie 5.0.5 van de EPB-software 3G is die fout rechtgezet. 

 

3.2 Bug hernieuwbare energie : foutieve oppervlakte zonnecollector bij meerdere systemen 

voor sanitair warm water 

In de versie 5.0.2 van de EPB-software 3G wordt de oppervlakte van een zonnecollector van 

een lokaal zonne-thermische energiesysteem niet correct weergegeven bij de resultaten 

voor hernieuwbare energie in het geval er meerdere systemen zijn voor sanitair warm water.  

Een voorbeeld :  

In een EPB-eenheid zijn er 2 systemen voor sanitair warm water :  

- een ketel waarop het bad en de douche zijn aangesloten 

- een elektrische weerstandsverwarming waarop het keukenaanrecht is aangesloten.   
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Er is een zonnecollector geplaatst van 3,4 m² en deze collector is aangesloten op de 2 

systemen voor sanitair warm water.  In de versie 5.0.2 van de EPB-software 3G wordt bij de 

resultaten voor hernieuwbare energie getoond dat er in de EPB-eenheid 6,8 m² 

zonnecollectoren zijn geplaatst.  Dit is niet correct.  De software heeft namelijk de 

oppervlakte van de zonnecollector vermenigvuldigd met het aantal systemen voor sanitair 

warm water. 

Hierdoor wordt er voor sommige projecten onterecht aangegeven dat het project voldoet 

aan de eisen voor hernieuwbare energie, terwijl dit niet het geval is. 

In de versie 5.0.5 is deze bug opgelost en wordt de correcte oppervlakte getoond en 

afgetoetst aan de eis. 

 

3.3 Bug hernieuwbare energie: verdeling oppervlakte gedeelde zonnecollector 

In de versie 5.0.2 van de EPB-software 3G wordt de oppervlakte van een gedeelde 

zonnecollector niet verdeeld over alle EPB-eenheden die zijn aangesloten op het gedeeld 

systeem.  De oppervlakte van de gedeelde zonnecollector wordt foutief integraal 

overgenomen in elke aangesloten EPB-eenheid.  Hierdoor wordt er voor sommige projecten 

onterecht aangegeven dat het project voldoet aan de eisen voor hernieuwbare energie, 

terwijl dit niet het geval is. 

In de versie 5.0.5 is deze bug opgelost.  De oppervlakte van de gedeelde zonnecollector 

wordt nu verdeeld over alle EPB-eenheden waarvan de zonnecollector is aangesloten op het 

systeem voor sanitair warm water en dit a rato van de bruto energiebehoefte voor sanitair 

warm water. 

 

3.4 Ruimtes niet bestemd voor menselijke bezetting bij renovaties: onmogelijk om 

doorstroomopeningen in te voeren 

Bij projecten met aard van de werken = ‘verbouwing’ en functie = ‘school’, ‘kantoren’, 

‘industrie’ of ‘ASB’ konden in de vorige versies van de EPB-software 3G voor ruimtes met als 

type ‘niet bestemd voor menselijke bezetting’, geen toevoeropeningen van herbruikte lucht 

of doorstroomlucht worden ingevoerd als er vensters vervangen/toegevoegd werden.  

In de versie 5.0.5 van de EPB-software 3G kunt u voor dergelijke ruimten wel 

toevoeropeningen van herbruikte lucht of doorstoomlucht invoeren. De tabbladen 

‘Herbruikte lucht’ en ‘Doorstroomlucht’ zijn nu wel beschikbaar. 

 

 

3.5 Onterechte melding van ontbrekende invoer 

In de vorige versie van de EPB-software 3G verschenen af en toe onterechte meldingen van 

ontbrekende invoer. Er verscheen een melding dat een gegeven ontbrak, maar het 

gevraagde gegeven kon niet worden ingevoerd. In het onderstaande voorbeeld werd 
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gevraagd naar de gebruiksoppervlakte van de badkamer, terwijl die niet kon worden 

ingegeven.  

 

 

In de versie 5.0.5 van de EPB-software 3G zijn volgende onterechte meldingen verwijderd:  

- Melding ‘Toestel staat buiten BV’ bij de knoop ‘Sanitair warm water’; 

- Melding ‘g-waarde’ en ‘stavingsstuk’ bij AOR’s, terwijl die niet kunnen ingevoerd 

worden; 

- Melding ‘Gebruiksoppervlakte’ bij bepaalde  ruimten voor hygiënische ventilatie; 

- Melding ‘Productierendement’ bij een toestel voor sanitair warm water; 

- Melding ‘Stavingsstuk’ bij venster. 

 

3.6 Onmogelijk om een EPBS/EPBA te genereren als er geen enkele ruimte is ingevoerd met 

ventilatie-eisen 

Als een project werd gecreëerd waar bij hygiënische ventilatie enkel ruimtes werden 

ingevoerd waarvoor geen ventilatie-eisen gelden (bijvoorbeeld een renovatie waarbij enkel 

vensters vervangen worden in een natte ruimte), dan gaf de software een melding dat de 

ventilatie-eisen niet konden worden berekend. Er kon ook geen startverklaring of EPB-

aangifte worden gegenereerd.   

In de versie 5.0.5 is dat probleem opgelost.   

 

3.7 Invoeren buitenlands adres van personen 

In de versie 5.0.5 is het mogelijk om een correct buitenlands adres van personen in te voeren. 

In de vorige versies was dat niet mogelijk, er moest altijd worden gekozen uit een lijst van 

postcodes en gemeentes in België. In de versie 5.0.5 kunt u vrij een postcode en een 

gemeente invullen als is aangegeven dat de persoon in het buitenland woont. 
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3.8 Enkel hoofdgemeentes invoeren in plaats van hoofd- en deelgemeentes 

In de versie 5.0.5 kunt u voor het adres van het project enkel hoofdgemeentes kiezen. 

Voordien kon u ook alle deelgemeentes kiezen. Aangezien de energieprestatiedatabank 

enkel projecten van een hoofdgemeente kan ontvangen, is dat gewijzigd in de EPB-software 

3G. 

 

 

 


