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1. Situering en uitleg probleem 

In de versie 6.0.1 van de EPB-software 3G die is gepubliceerd op 5 januari 2015, is een probleem 
ontdekt bij het importeren van een bibliotheek uit vorige versies.  

In de EPB-software Vlaanderen wordt de bibliotheek van een vorige versie bij het installeren van een 
nieuwe versie automatisch mee geconverteerd en ingelezen. In de EPB-software 3G is deze 
functionaliteit nog niet aanwezig en moet u de bibliotheek handmatig exporteren uit een vorige 
versie en importeren in de nieuwe versie. Meer informatie over hoe u de bibliotheek kunt 
exporteren en importeren, vindt u op pagina 92 van de handleiding.  

(zie http://www.energiesparen.be/epb/prof/cursusopleiding)  

 

Figuur 1: Bibliotheek importeren en exporteren in de EPB-software 3G 

Als u de bibliotheek hebt geëxporteerd uit een vorige versie van de EPB-software 3G en u wil deze 
inlezen in de versie 6.0.1, verschijnt de melding dat het bestand niet wordt herkend. Hierdoor kunt u 
een bestaande bibliotheek niet gebruiken of aanvullen. 

 

Figuur 2: Het bestand werd niet herkend in de versie 6.0.1 

 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/cursusopleiding
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2. Oplossing en workaround  

Op dit moment wordt een nieuwe versie 6.0.2 ontwikkeld waarin deze bug is opgelost. Deze versie 
wordt op maandag 26 januari 2015 gepubliceerd op onze website. In deze versie zult u een 
bibliotheek uit de versie 5.5.0 (of vorige versies) wel correct kunnen importeren. Op de 
energieprestatiedatabank zal het mogelijk zijn om zowel bestanden (startverklaringen en EPB-
aangiftes) gegenereerd met de versie 6.0.1 als met de versie 6.0.2 in te dienen.  

Momenteel is er een workaround voor de versie 6.0.1 die ervoor zorgt dat u het grootste deel van de 
bibliotheek kunt recupereren. Daarvoor moet u de bibliotheek uit de vorige versie in verschillende 
onderdelen exporteren. Exporteer elk onderdeel in één xml-bestand: eerst alle muren exporteren 
naar een bestand ‘muren.xml’ (zie figuren 3 en 4), vervolgens alle ‘vloeren’ en zo verder.  

 

Figuur 3: Duid bij het exporteren alle constructies apart aan. 

 

Figuur 4: Geef het geëxporteerde xml-bestand een duidelijke naam. 
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Als u dit hebt gedaan, probeert u alle xml-bestanden opnieuw te importeren in de nieuwe versie 
6.0.1. Normaalgezien zal het merendeel van de xml-bestanden worden aanvaard. Enkel de xml-
bestanden van de vensters, de deuren en de ventilatieopeningen kunnen nog problemen geven.  

Voor alle bibliotheekelementen die niet worden ingelezen, kunt u onderstaande stappen volgen. Let 
wel: dit is veel werk. We raden u daarom aan om de versie 6.0.2 af te wachten. 

 Maak een nieuw PEB-bestand aan in de vorige versie waaruit u de bibliotheek wil 
importeren; 

 Gebruik alle elementen die u nog niet hebt kunnen importeren in het project. Als het 
bijvoorbeeld niet gelukt is om de vensters te importeren, dan maakt u vensters aan in het 
project en gebruikt u alle vensters uit de bibliotheek; 

 Sla het PEB-bestand op; 

 Open het PEB-bestand in de versie 6.0.1; 

 Sla alle elementen uit het project opnieuw op in de bibliotheek. 

Als u nog vragen hebt of problemen ondervindt, kunt u ons contacteren op energie@vlaanderen.be. 
Schrijf in de titel van uw e-mail dat het om de EPB-software 3G gaat. Op die manier komt uw e-mail 
sneller bij de juiste persoon terecht.  

3. Extra uitleg bij het gebruik van de bibliotheek 

Op de pagina’s 85 tot en met 96 van de handleiding kunt u extra informatie vinden over het gebruik 
van de bibliotheek (zie http://www.energiesparen.be/epb/prof/cursusopleiding). Dat is een handig 
naslagwerk. Bij problemen met de bibliotheek, raadpleegt u best deze handleiding.  

Hebt u problemen met de verbinding met de bibliotheek: 

 Mogelijke oorzaak = beveiligingssoftware verhindert de toegang (zie pagina 86, blauw   
kader) 

 Mogelijke oorzaak = andere toepassingen op de computer maken gebruik van dezelfde 
poort (zie pagina 86, blauw kader) 

 Als u Windows Vista of Windows 7 of 8 hebt, installeert u de software best niet in de map 
‘Program Files’. Deze map legt immers beperkingen op die de normale werking van de 
software en in het bijzonder de bibliotheek kunnen belemmeren. 

Tips bij het gebruik van een externe bibliotheek: 

 Extra informatie op de pagina’s 89-92 van de handleiding. 

 Om de externe bibliotheek te laten werken moet het IP-adres ingegeven worden van de PC 
waar de andere, zelfde softwareversie geïnstalleerd is..Bovendien moet de software 
opgestart zijn op die PC. 

Hoe gaat u te werk bij het  importeren en exporteren van een bibliotheek: 

 Extra informatie op pagina’s 92 – 96. 
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