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Inleiding 

Een nieuwe versie van de EPB-software 3G is beschikbaar. Vanaf 5 januari 2015 is versie 6.0.1 vereist voor 
het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank.  

In versie 6.0.1 van de EPB-software 3G vindt u enkele belangrijke uitbreidingen (hoofdstuk 2). Daarnaast is 
de weergave van een aantal zaken verbeterd, werkt de software sneller bij grote bestanden, zijn de 
warmterugwinapparaten, de ventilatoren en de regelbare toevoerroosters uit de EPB-
productgegevensdatabank (EPBD) toegevoegd … Meer over deze en andere verbeteringen, vindt u in 
hoofdstuk 3. Tenslotte zijn bugs uit de vorige softwareversies opgelost. Dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 
4. 

1.  Installatie 

U kunt de versie 6.0.1 van de EPB-software 3G downloaden op onze website: 

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

Daar vindt u ook meer uitleg over de installatie en wat u moet doen als u problemen ondervindt tijdens 
de installatie. 

2. Uitbreidingen 

De EPB-software 3G versie 6.0.1 is uitgebreid met de eisen voor ingrijpende energetische renovaties (pdf) 
en de eisen voor muren naar onbebouwde aangrenzende percelen (pdf). Daarnaast is de software 
aangepast aan de wijziging van de uiterste indiendatum van de aangifte (pdf). Daarvoor is de datum van 
het beëindigen van de werken toegevoegd. 

3. Wijzigingen in de EPB-software 3G versie 6.0.1 

3.1 Regelgeving – 1 ventilatiesysteem 

Paragraaf 6 van bijlage IX bij het Energiebesluit van 19 november 2010 stelt: 

“Als ventilatiesystemen van een verschillend type (A, B, C, D) worden gecombineerd binnen de 
residentiële delen van dezelfde wooneenheid, wordt alleen het debiet van het preferent systeem in 
rekening gebracht voor het behalen van de minimaal vereiste debieten. Daarbij wordt het 
ventilatiesysteem dat het grootste aandeel van het minimaal vereiste debiet levert als het preferent 
systeem beschouwd.” 

Deze wijziging geldt enkel voor dossiers met bestemming wonen waarvan de stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of de melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2014. Versie 6.0.1 is daaraan 
aangepast.  

Als in een wooneenheid meerdere ventilatiezones aanwezig zijn met een verschillend type 
ventilatiesysteem, worden alle ruimtes uit de niet-preferente systemen als niet-geventileerd beschouwd. 
Voor die ruimten wordt dan ook een boete berekend.   

Figuur 1 toont een voorbeeld van een ventilatiezone met een niet-preferent systeem. Bij de resultaten 
staat in het blauwe kader uitgelegd dat het gaat om een niet-preferent systeem. Onder de lijst van de 
ruimten ziet u dat de debieten gelijkgesteld zijn aan 0,000 m³/h, ook al zijn er openingen ingevoerd.  

http://www.energiesparen.be/epb/prof/installatie
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbsoftware3Gversie6.0.1_IER.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbsoftware3Gversie6.0.1_gemenemuren.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbsoftware_indiendatum.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/BijlageHVR20131129.pdf
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Figuur 1 – Resultaten van een ventilatiezone met niet-preferent systeem. 

3.2 Performantie 

De performantie van de software is in de versie 6.0.1 aanzienlijk verbeterd. Voor grote projecten liep de 
software soms vast of duurde het lang om een kleine wijziging door te rekenen. Dat probleem is sterk 
gereduceerd in de versie 6.0.1.  

De conversie van oudere versies naar de versie 6.0.1 kan wel nog veel tijd in beslag nemen. Als de conversie 
is uitgevoerd, raden wij aan om het bestand op te slaan en af te sluiten. Als u daarna het bestand opent, 
zal de werking beter zijn.  

Als u toch nog hinder ondervindt, kunt u een e-mail sturen naar energie@vlaanderen.be met het peb-
bestand als bijlage.  

3.3 Weergave van de 2% vrijstelling op de maximale U- en minimale R-waarden-eisen  

Bijlage VII bij het Energiebesluit van 19 november 2010, over de maximale U- en minimale R-waarden, 
vermeldt dat 2% van de oppervlakte van de constructies waarvoor eisen gelden in vak I (zie tabel van 
bijlage VII) niet moeten voldoen aan de eisen. De EPB-software 3G past dat principe toe en berekent de 
indicatieve boetes aan de hand van deze regel.  

Figuur 2 toont met een voorbeeld hoe de 2%-regel wordt toegepast: 817, 67 m²² is onderworpen aan de 
2%-regel. 16,35 m² moet dus niet voldoen aan de eisen. De constructie ‘muur’ heeft een oppervlakte van 15 
m² en is dus vrijgesteld van een boete.  

In de versie 6.0.1 is de weergave van de 2%-regel verduidelijkt. Bij de resultaten verschijnt een oranje V om 
aan te geven dat aan de eisen is voldaan door toepassing van de 2% vrijstelling, maar dat extra aandacht 
wenselijk is. In de vorige versies van de EPB-software 3G stond in het overzicht van de resultaten een rood 
kruis om aan te geven dat niet aan de eisen is voldaan. Deze weergave was niet correct en is gewijzigd.   

Let wel: in de formulieren werd ook voordien voor scheidingsconstructies die vrijgesteld waren door de 
2%-regel, steeds weergegeven dat is voldaan aan de eisen voor maximale U-waarden en minimale R-
waarden.  

mailto:energie@vlaanderen.be
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/BijlageVII.pdf
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Figuur 2 – Weergave van de 2%-regel 

Projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2014 worden getoetst aan de eisen voor een BEN-gebouw. 
Deze informatie vindt u op het tabblad ‘Certificaat en netto-energie’ van de resultaten van de EPB-eenheid 
(zie Figuur 3). In de vorige versies van de EPB-software 3G werd de 2%-regel niet toegepast bij het bepalen 
of een gebouw al dan niet voldoet aan de BEN-eisen. In de versie 6.0.1 is dat rechtgezet.   
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Figuur 3 – Weergave van de eisen van een BEN-gebouw 

3.4 Gedeelde zonneboilers aansluiten op lokale systemen 

In de versie 6.0.1 van de EPB-software 3G is het mogelijk om een gedeeld thermisch zonne-energiesysteem 
aan te sluiten op een lokaal systeem voor sanitair warm water. Het gedeelde zonne-energiesysteem kan 
ook worden aangesloten op een lokaal systeem voor ruimteverwarming, op voorwaarde dat het systeem 
voor sanitair warm water van de beschouwde EPB-eenheid ook al is aangesloten. In Figuur 4 ziet u een 
voorbeeld van een gedeelde zonneboiler die is aangesloten op een lokaal systeem voor sanitair warm 
water.  

 

Figuur 4 – Een gedeelde zonneboiler, aangesloten op een lokaal systeem voor warm tapwater. 
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3.5 Regels voor het bepalen van het preferent en het niet-preferent toestel 

Bijlage V en bijlage VI van het Energiebesluit van 19 november 2010 beschrijven hoe u bepaalt welk toestel 
het preferente toestel is. Deze regels zijn ingebouwd in de versie 6.0.1. Als u een foute keuze maakt en 
bijvoorbeeld het verkeerde toestel als preferent toestel benoemt, verschijnt een foutmelding in de 
software (zie Figuur 5).  

 

Figuur 5 – Preferente en niet-preferente systemen 

Bijvoorbeeld: in paragraaf 7.3.0 van bijlage VI staat beschreven dat als één van de twee toestellen een WKK 
is, dat de WKK het preferente toestel is. Als één van de twee toestellen een warmtepomp is, dan is de 
warmtepomp het preferente toestel. In alle andere gevallen geldt als preferent geschakeld 
warmteopwekkingstoestel, het toestel met de laagste waarde voor de verhouding van de primaire 
energiefactor tot het opwekkingsrendement. In Figuur 5 ziet u hiervan een voorbeeld. Ketel 1 is onterecht 
aangegeven als preferent toestel en de software geeft hiervan onderaan een foutmelding.  

3.6 Wijziging ‘gelijkwaardigheid’ 

In de EPB-software 3G is het mogelijk om, net zoals in de EPB-software Vlaanderen, een dossier in te 
voeren waarvoor toestemming werd verleend om beroep te doen op het principe ‘Gelijkwaardigheid’. In 
dat geval kiest u voor ‘ja’, op het niveau van de EPB-eenheid, op het tabblad ‘Installatiecomponenten’, bij 
‘Vernieuwende technieken’ (zie Figuur 6). Vervolgens verschijnt in de boomstructuur een nieuw element 
‘Vernieuwende technieken’. 

http://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-voor-professionelen/epb-regelgeving/bijlagen
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Figuur 6 - ‘Gelijkwaardigheid’ of ‘Vernieuwende technieken’ 

De versie 6.0.1 van de EPB-software 3G bevat andere mogelijkheden voor vernieuwende technieken dan de 
vorige versies. De mogelijkheden zijn gewijzigd om overeen te komen met de mogelijkheden uit de EPB-
software Vlaanderen en uit de formulieren (zie Figuur 7).  

 

Figuur 7 – Mogelijkheden voor gelijkwaardigheid 

Let wel: de manier van invoeren verschilt ten opzichte van de EPB-software Vlaanderen. Daar moet u 
schaalfactoren invoeren. In de EPB-software 3G moet u een verandering in percentage invullen.  

Bijvoorbeeld: stel dat u het primair energieverbruik voor verwarming wil ingeven met een schaalfactor van 
0,9. In de EPB-software 3G moet u dan een waarde van -10% invoeren. In Figuur 8 ziet u een voorbeeld. 
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Figuur 8 – Invoer van een percentage voor gelijkwaardigheid. 

3.7 EPBD – installaties toegevoegd 

In de versie 6.0.1 van de EPB-software 3G zijn alle installaties toegevoegd die aanwezig zijn in de EPB-
productgegevensdatabank (EPBD), maar nog niet in de EPB-software waren aangevuld. De materialen en 
de zonneweringen waren al aanwezig. In de versie 6.0.1 zijn de warmteterugwinapparaten, de ventilatoren 
en de regelbare toevoeropeningen toegevoegd.  

3.7.1 Warmteterugwinapparaten 

In de bibliotheek vindt u in de versie 6.0.1 alle warmteterugwinapparaten uit de EPB-
productgegevensdatabank. Per toestel wordt het merk en type getoond, het rendement per debiet en of 
het toestel over een continue meting beschikt of niet (zie Figuur 9). 

 

Figuur 9 – Warmteterugwinapparaten uit de EPBD. 
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Een warmteterugwinapparaat geeft u in op het tabblad ‘Voorverwarming’ onder de rubriek ‘Ventilatie’ in 
de boomstructuur. Als u een plaats invoert met zowel mechanische toevoer als afvoer, wordt het luik 
‘Warmteterugwinapparaat’ zichtbaar. Om een apparaat uit de EPBD te selecteren, klikt u op de keuzelijst 
en kiest u ‘Warmteterugwinapparaat EPBD’ (zie Figuur 10). Daarna klikt u op het icoontje met het blauwe 
huis. Daar kunt u een apparaat selecteren. Vervolgens worden alle gegevens van het apparaat ingevuld 
(rendement, gegevens over bypass …). 

In het voorbeeld in Figuur 10 is als rendement 79% gebruikt. De bibliotheek beschikt echter over 3 
rendementen voor dit toestel: 

 Rendement 1 : 88 % bij debiet 105 m³/h; 

 Rendement 2 : 82 % bij debiet 239 m³/h; 

 Rendement 3 : 79 % bij debiet 336 m³/h. 

In dit project is het toevoerdebiet 320 m³/h en het afvoerdebiet is 300 m³/h. Het correcte rendement is 
het rendement bij het debiet dat groter dan of gelijk is aan het grootste debiet van de twee, in dit geval 
dus 320 m³/h. Enkel het debiet bij rendement 3 is groter dan 320 m³/h. In de software is dus correct 
‘rendement 3’ (79%) geselecteerd. 

 

Figuur 10 – Selectie van een warmteterugwinaparaat 
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In de versie 6.0.1 zijn validaties ingebouwd zodat de invoer van de EPBD-warmteterugwinapparaten 
correct gebeurt:  

 In Figuur 11 verschijnt onderaan een melding dat het rendement van het toestel 0% is. Dit komt 
doordat het debiet van toevoer en afvoer samen (= 360 m³/h) hoger is dan het maximaal erkende 
debiet van de EPBD. In Figuur 9 ziet u dat het maximale debiet voor dit toestel gelijk is aan 336 
m³/h. In dat geval wordt dus gerekend met een rendement van 0%. 

 

Figuur 11 – Melding bij invoer van een fout rendement voor het warmterugwinapparaat 

Als het gaat om een warmteterugwinapparaat waarin een continue meting gebeurt op basis van het 
debiet en als aan de hand daarvan een continue en automatische regeling van de instelwaarde 
plaatsvindt, dan staat in de bibliotheek ‘ja’ ingevuld in het vak ‘automatische regeling’ (zie derde kolom in 
Figuur 9).  

Als u een dergelijk warmteterugwinapparaat invoert in het project, dan verschijnt onder het veld ‘Product-
ID’ de blauwe melding ‘een automatische regeling is aanwezig’ (zie Figuur 12). In dat geval moet u zowel 
bij toe- als bij afvoer invoeren dat er een continue meting is van het debiet en moet u het ingestelde 
debiet bij nominale ventilatorstand ingeven. Als u dit niet doet, verschijnt onderaan een melding.  

 



 

 

 

11 

    
     

EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1 

 

versie januari 2015 

 

Figuur 12 – Meldingen bij de invoer van een warmteterugwinapparaat.  

3.7.2 Ventilatoren 

In de bibliotheek van de versie 6.0.1 zijn de ventilatoren uit de EPB-productgegevensdatabank toegevoegd. 
Per ventilator is het merk, type, nominaal vermogen en de classificatie weergegeven (zie Figuur 13).  

Let op: als het gaat om een ventilator met classificatie ‘2 luchtstromen met WTW’, dan is het weergegeven 
vermogen het vermogen van de 2 aanwezige ventilatoren in het warmteterugwinapparaat. U kunt dat 
zien in de benaming, bijvoorbeeld bij het element ‘Silentio 350_2x110W’. Uit deze naam kunt u afleiden dat 
het gaat om 2 ventilatoren van het warmteterugwinapparaat ‘Aeropulmo – Silentio 350’, met elk een 
vermogen van 110 W. Het totale vermogen is dan 220 W. Dat betekent dat u de EPBD-ventilator maar één 
maal moet invoeren, omdat die beide ventilatoren bevat. 

 

Figuur 13 – Ventilatoren uit de EPBD. 
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U kunt de ventilatoren ingeven op het tabblad ‘Hulpenergie’ van de rubriek ‘Ventilatie’ in de 
boomstructuur (zie Figuur 14). U geeft op dit tabblad aan dat er ventilatoren aanwezig zijn en u kiest voor 
‘Detailberekening’. Klik vervolgens onder de tabel op de knop met de blauwe plus, om een ventilator toe te 
voegen. Klik op de keuzelijst en kies voor ‘Ventilator EPBD’. Via de knop met het blauwe huisje kunt u een 
EPBD-ventilator selecteren in de bibliotheek. Daarna worden alle gegevens van de ventilator automatisch 
ingevuld.  

Onderaan in het scherm verschijnt een foutmelding, omdat de ingevoerde ventilator niet overeenkomt 
met het ingevoerde warmteterugwinapparaat. Na een correcte selectie zal de melding verdwijnen. 

 

Figuur 14 – Invoer van een EPBD-ventilator in het project 

3.7.3 Regelbare toevoeropeningen 

In de bibliotheek zijn de regelbare toevoeropeningen uit de EPB-productendatabank toegevoegd. U vindt 
ze terug onder de rubriek ‘Ventilatieopeningen’ (zie Figuur 15).  
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Figuur 15 – Regelbare toevoeropeningen uit de EPBD. 

U kunt een regelbare toevoeropening uit de EPBD toevoegen in het project door in de keuzelijst te kiezen 
voor ‘Regelbare toevoeropening EPBD’. Klik daarna op de knop met het blauwe huis (zie Figuur 16). 
Vervolgens kunt u een opening selecteren uit de bibliotheek en de lengte van de opening aanvullen. 

 

Figuur 16 – Invoer van een regelbare toevoeropening uit de EPBD, in het project. 

3.8 Totaal geëist debiet bij ‘Voorverwarming’: betere weergave 

Op het tabblad ‘Voorverwarming’ van de rubriek ‘Ventilatie’ moet u de eigenschappen van de ‘plaats’ en 
het warmteterugwinapparaat ingeven. Als er geen continue meting is van het debiet en als de 
meetwaarde niet gekend is, wordt gerekend met de geëiste buitenluchttoevoerdebieten en de geëiste 
afvoerdebieten naar buiten.   

In de vorige versies van de software is niet duidelijk wat de totale geëiste debieten zijn voor alle 
geselecteerde ruimten samen. In de versie 6.0.1 is de weergave verbeterd. In Figuur 17 ziet u een voorbeeld: 
per ruimte wordt het geëiste debiet weergegeven en onderaan wordt het totaal geëiste debiet getoond. 
Met deze waarden wordt gerekend om het effect van de voorverwarming in rekening te brengen.  
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Figuur 17 – Weergave van totaal geëiste debieten 

3.9 Volgorde tabbladen ventilatie 

Op het niveau van de rubriek ‘Ventilatie’ is de volgorde van de tabbladen gewijzigd, volgens 
belangrijkheid. Omdat het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’ voor bijna alle projecten moet worden ingevuld, 
is dat tabblad eerst geplaatst (zie Figuur 18).  

 

Figuur 18 – Volgorde van de tabbladen onder ‘Ventilatie’ 
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3.10 Waarden bij ontstentenis voor de aanwezigheid van ventilatieopeningen 

Als u de ventilatieopeningen invoert van een ruimte, moet u telkens antwoorden op drie vragen: 

 Zijn er toevoeropeningen aanwezig? 

 Zijn er doorstroomopeningen aanwezig? 

 Zijn er afvoeropeningen aanwezig? 

Omdat dat veel werk vraagt, is in de versie 6.0.1 een waarde bij ontstentenis voorzien, afhankelijk van het 
type ruimte. Bijvoorbeeld: in een woonkamer is standaard aangegeven dat er toevoer- en 
doorstroomopeningen zijn en geen afvoeropeningen (zie Figuur 19). Deze wijziging vereenvoudigt de 
invoer in de software. U moet wel telkens nagaan of de voorgestelde waarde bij ontstentenis correct is en 
indien nodig, aanpassen.  

 

Figuur 19 – Waarden bij ontstentenis, per type ruimte. 

Tabel 1 toont de waarden bij ontstentenis per type ruimte in de software:  

Type ruimte Toevoeropeningen ? Doorstroomopeningen? Afvoeropeningen? 

Woonkamer  Ja Ja Neen 

Slaap-, studeer-, speelkamer Ja Ja Neen 

Badkamer, was-, droogplaats Neen Ja Ja 

Keuken Neen Ja Ja 

Open keuken Neen Ja Ja 

WC Neen Ja Ja 

Gang, trapzaal, hal  Leeg Leeg Leeg 

Niet-residentiële ruimte Leeg Leeg Leeg 

Tabel 1 – Waarden bij ontstentenis, per type ruimte. 

3.11 Wijzigen ‘verbonden ruimte’ bij doorstroomopeningen 

Bij het invoeren van doorstroomopeningen, moet u aangeven naar welke ruimte de lucht doorstroomt. De 
doorstroomopening wordt dan in de verbonden ruimte ook als doorstroomopening toegevoegd. In de 
versie 6.0.1 kunt u de verbonden ruimte wijzigen. De kolom ‘Verbonden ruimte’ van de doorstroomopening 
(zie Figuur 20) toont met welke ruimte de doorstroomopening is verbonden. Als u hierop klikt, komt een 
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keuzelijst tevoorschijn, waarin u een andere ruimte kunt kiezen. Dat was in de voorgaande versies nog 
niet mogelijk. 

Let wel: als u de verbonden ruimte wijzigt, wordt de doorstroomopening verwijderd uit de vorige 
verbonden ruimte en toegevoegd aan de nieuwe verbonden ruimte.  

 

Figuur 20 – Keuzelijst ‘Verbonden ruimte’ 

3.12 Opmerkingen toevoegen 

Vanaf de versie 6.0.1 kunt u op verschillende plaatsen in de software opmerkingen invoeren. Zie 
bijvoorbeeld ‘Commentaar in verband met het ventilatiesysteem’ in Figuur 21. Op die plaats kan de 
verslaggever opmerkingen invoeren over het systeem. Bijvoorbeeld: u bent bezig met een 
voorafberekening en weet niet zeker wat het rendement is van het warmteterugwinapparaat. U kunt in 
het veld ‘Opmerkingen’ aangeven dat u nog niet zeker weet welk toestel zal worden geplaatst en dat u in 
afwachting hebt gerekend met een aanname voor het rendement. 

Het is de bedoeling dat alle opmerkingen in de toekomst via bijvoorbeeld een rapport kunnen worden 
opgevraagd, zodat u een overzicht hebt van alle opmerkingen. In de versie 6.0.1 is dat nog niet mogelijk. 
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Figuur 21 – Mogelijkheid tot invoeren van opmerkingen 

4. Opgeloste bugs in de EPB-software 3G versie 6.0.1 

4.1 Structurele fouten 

Bij het opladen van een epbs- of epba-bestand op de energieprestatiedatabank, kregen verschillende 
gebruikers de melding dat het bestand een structurele fout bevat. De fout werd meestal veroorzaakt door 
een te lange invulling van bepaalde velden in de software. Deze bugs zijn opgelost. 

4.2 Problemen bij het genereren van een aangifte of startverklaring 

Het VEA ontving een aantal meldingen van verslaggevers die met hun peb-bestand geen startverklaring of 
aangifte konden genereren. Bepaalde verslaggevers kregen een onterechte melding in verband met de PV-
panelen of het warmteterugwinapparaat. Deze onterechte meldingen werden veroorzaakt door twee bugs 
in de software, die in de versie 6.0.1 zijn opgelost. 

4.3 Boeteberekening gordijngevels  

Gordijngevels hebben twee eisen, één voor de gordijngevel in zijn geheel en één voor het transparante 
gedeelte. Het is dus mogelijk dat voor een gordijngevel twee boetes worden berekend, als aan beide eisen 
niet is voldaan. In de vorige versies van de EPB-software 3G werd maar één boete berekend en werd ook 
de (gunstige) 2%-vrijstellingsregel niet toegepast. Dat is gecorrigeerd in de versie 6.0.1.  

  

 

 


