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Inleiding 

Vanaf 5 september 2016 is versie 7.5.1 vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften 
op de energieprestatiedatabank. 

In de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G vindt u enkele belangrijke regelgevende wijzigingen 
(hoofdstuk 2). Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren 
(zie hoofdstuk 3). Tenslotte zijn bugs uit de vorige softwareversies opgelost. Dat wordt uitgelegd in 
hoofdstuk 4.  

1. Installatie 

U kunt de versie 7.5.1 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. Regelgevende wijzigingen  

In de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G zitten regelgevende wijzigingen verwerkt. Er zijn 
wijzigingen doorgevoerd aan de rekenmethode en aan de eisen.  

2.1 Nieuwe rekenmethode ‘niet-residentieel (EPN)’ 

Vanaf 1 januari 2017 wordt overgestapt op de EPN-rekenmethode in plaats van de EPU-methode. In 
deze nieuwe methode vormen kantoren, scholen en ASB samen de ‘niet-residentiële gebouwen’, 
afgekort ‘EPN-gebouwen’ (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). In de versie 7.5.1 van 
de EPB-software 3G is deze nieuwe rekenmethode ingewerkt. Een uitgebreide uitleg met 
praktijkvoorbeelden en screenshots uit de EPB-software 3G kunt u vinden in de EPN-cursus. 

Zie http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epn-cursus.pdf. 

Voor projecten met aanvraagdatum van de vergunning of meldingsdatum vanaf 1 januari 2017 is er 
de keuze uit 5 bestemmingen (zie figuur 1): 

 Wonen (EPW) 

 Niet-residentieel (EPN) 

 Industrie 

 Landbouw 

 Gemeenschappelijke delen 

De bestemmingen “School”, “Kantoor” en “ASB” zijn uit de lijst verdwenen. In de plaats daarvan is nu 
de bestemming “Niet-residentieel (EPN)” aanwezig. 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/installatie
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epn-cursus.pdf
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Figuur 1- Bestemmingen van de EPB-eenheid 

2.2 Methodewijzigingen residentiele gebouwen vanaf 1 januari 2017 

Vanaf 1 januari 2017 worden ook enkele wijzigingen doorgevoerd aan de rekenmethode voor 
residentiële gebouwen: 

- herziening van de methode voor preferente en niet-preferente opwekkers voor verwarming; 
- hulpenergieverbruik berekenen op basis van reële productgegevens; 
- herziening van het systeemrendement voor warm tapwater; 
- andere tappunten op circulatieleiding ook in rekening brengen. 

 
Deze methodewijzigingen zijn uitgevoerd in de versie 7.5.1. Meer uitleg bij deze wijzigingen en hoe 
ze zijn ingewerkt in de software, volgt in een nieuwsbrief over de goedkeuring van het ministerieel 
besluit dat deze wijzigingen invoert. Die nieuwsbrief verschijnt in de loop van het najaar van 2016. 
 

2.3 Warmteterugwinapparaat van het type ‘twin coil’ of ‘heat pipe’ 

Het ministerieel besluit (MB) van 4 december 2015 legt bijkomende specificaties vast om het 
thermisch rendement van bepaalde warmteterugwinapparaten te bepalen. In bijlage 1 bij dit MB 
wordt het rendement bepaald voor warmteterugwinapparaten van het type ‘twin coil’ of ‘heat pipe’.  

Tot nu toe moest u dat rendement handmatig invoeren. In de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G 
kunt u bij het warmteterugwinaparaat aangeven of het gaat om een ‘twin coil’ of ‘heat pipe’. 
Vervolgens wordt het rendement automatisch ingevuld.  

Een 'twin-coil' of glycolbatterij is een warmtewisselaargeheel bestaande uit een set van twee 
lucht/vloeistofwarmtewisselaars, die elk door 1 van de luchtstromen wordt doorstroomd, waarbij 
een warmtetransportmedium tussen beide warmtewisselaars circuleert en op die wijze warmte 
overdraagt van de ene naar de andere luchtstroom. 

Een 'heatpipe' (of 'caloduc') is een warmtewisselaar waarbij de warmteoverdracht plaatsvindt door 
een medium dat achtereenvolgens verdampt en terug condenseert. Het warmteoverdrachtsmedium 
bevindt zich in een afgesloten buis die aan de ene zijde blootgesteld wordt aan de toevoerlucht en 
aan de andere zijde aan de afvoerlucht. Na verdamping aan de ene zijde verspreidt het medium 
onder gasvorm zich naar de andere zijde waar het condenseert en het gravitair, capillair of 
centrifugaal terugstroomt naar de verdampingszijde. 

 

http://www.energiesparen.be/epb/wijzigingen
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Figuur 2 - Warmteterugwinning dmv een 'twin coil' of 'heat pipe' 

 

2.4 Algemene vrijstelling op installatie-eisen bij renovatie 

Het ministerieel besluit van 9 maart 2016 (pdf) voorziet een algemene vrijstelling voor ketels van 10 
jaar oud of jonger. Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, is de eis op het minimaal 
installatierendement voor ruimteverwarming niet meer van toepassing:   

- het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande ketel behouden blijft; 
- de ketel is op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning minder dan 

10 jaar oud; 
- de vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte-elementen 

bedraagt minder dan 25% van de totale vloeroppervlakte. 
 
In de versie 7.5.1 kunt u aangeven of de ketel aan deze voorwaarden voldoet en dus een vrijstelling 
geniet. Als u ‘ja’ antwoordt op alle 3 de vragen (zie Figuur 3), wordt geen eis opgelegd voor het 
installatierendement.  
 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/mb_vrijstelling_ketels.pdf
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Figuur 3 - Vrijstelling installatierendement ketel 

 

3. Wijzigingen in de EPB-software 3G versie 7.5.1 

In de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G zijn enkele niet-regelgevende wijzigingen doorgevoerd om 
de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. De onderstaande paragrafen lichten deze wijzigingen toe. 

3.1 Update EPBD-databank 

De EPBD-databank in de software was niet meer up-to-date. In de versie 7.5.1 van de EPB-software 
3G heeft dit deel van de bibliotheek een update gekregen. 

3.2 EPB-rapport  

Bij de resultaten is het mogelijk om een EPB-rapport te genereren. In de vorige versies werden alle 
gegevens van alle EPB-eenheden in het project getoond. In de versie 7.5.1 kunt u zelf kiezen van 
welke EPB-eenheden u een rapport wil zien.  

In de Figuur 4 kunt u zien hoe het scherm er uitziet om een EPB-rapport te genereren. Bovenaan kunt 
u kiezen hoe u de gegevens wil weergeven: 

- Ofwel worden de resultaten van alle geselecteerde EPB-eenheden per eis getoond: eerst 
worden de K-peil-resultaten van alle EPB-eenheden getoond, vervolgens de E-peil-
resultaten,… 

- Ofwel worden de resultaten van alle eisen per EPB-eenheid getoond: eerst worden alle 
resultaten (K-peil, E-peil,…) van de eerste EPB-eenheid getoond, vervolgens van de tweede 
EPB-eenheid, … 

In het midden van het scherm kunt u zelf kiezen van welke EPB-eenheden u de resultaten wil zien. 
Onderaan kunt u (zoals voorheen) kiezen welke gegevens u wil tonen. Als u drukt op ‘Een 
gedetailleerd EPB-rapport genereren’, wordt het rapport gegenereerd. Het uitzicht van het rapport 
zelf is niet gewijzigd.  
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Figuur 4 - Genereren EPB-rapport 

3.3 Ontbrekende mogelijkheden bij  gordijngevels en deuren 

In de vorige versies van de software was het niet mogelijk om bij een gordijngevel de opengaande 
oppervlakte in te rekenen. Daarnaast was het bij beglaasde deuren niet mogelijk om een 
zonnewering in te geven. In de versie 7.5.1 zijn deze mogelijkheden toegevoegd.  
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Figuur 5 - Tabblad 'zonneweringen' bij beglaasde deur 

 

 

Figuur 6 - Tabblad 'opengaande oppervlakte' bij gordijngevel 

3.4 Lokaal thermisch systeem koppelen aan gedeeld systeem 

In de versie 7.5.1 kan een lokaal thermisch zonne-energiesysteem gelinkt worden aan een gedeeld 
systeem voor sanitair warm water. Dat was in de voorgaande versies nog niet mogelijk. 

3.5 Uitbreiden/verbeteren bibliotheek 

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, die de werking van de bibliotheek verbeteren. 
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3.5.1 EP-code verslaggever opslaan in bibliotheek 

In de versie 7.5.1 wordt de EP-code van een verslaggever ook opgeslaan als de verslaggever wordt 
weggeschreven in de bibliotheek. Als u een verslaggever opslaat in de bibliotheek en vervolgens 
terug gebruikt, zal de EP-code onthouden worden, zodat u deze niet meer opnieuw moet invoeren. 

 

Figuur 7 - EP-code verslaggever in de bibliotheek 

 

3.5.2 Glas en profielen ook in bibliotheek 

In de bibliotheek is het onderdeel “Zonneweringen” geen aparte categorie meer. Deze is verplaatst 
naar een nieuwe categorie “Onderdelen van constructies”. De zonneweringen zitten hier onder als 
subcategorie. Er werden 2 extra subcategorieën toegevoegd: “Beglazing en “Profiel” (zie figuur 21). 
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Figuur 8 - Nieuwe categorie 'Onderdelen van constructies' 

                                  

Vanaf nu is het mogelijk om beglazingen en profielen aan te maken in de bibliotheek en deze in het 
project te gebruiken.  

Deze gegevens kunnen op dezelfde manier in het project gebruikt worden als andere 
bibliotheekelementen. Als u op de pijl naar links klikt gaat u een element halen uit de bibliotheek, als 
u op de pijl naar rechts klikt, kopieert u een element naar de bibliotheek (zie Figuur 9).  

 

 

Figuur 9 - Beglazing als bibliotheekelement in het project gebruiken 

 

3.5.3 Transparant deel anders dan glas 

Wanneer u in de vorige versies van de software bij vensters antwoordde op de vraag “Het 
transparant deel is anders dan glas”, ging de link met de bibliotheek verloren. 

Deze vraag is vanaf versie 7.5.1 toegevoegd aan de bibliotheek. Als u nu een venster aanmaakt in de 
bibliotheek zal het antwoord op deze vraag mee overgenomen worden in het project (zie Figuur 10). 



 

 

 

11 

    
    11 

EPB-software 3G: nieuwe versie 7.5.1  
versie september 2016 

 

Figuur 10 - Het transparant deel is anders dan glas 

3.6 Wijzigingen weergave/schermen 

In de versie 7.5.1 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de schermen. Bepaalde velden/vragen zijn 
ontdubbeld en andere velden zijn verplaatst om de invoer van gegevens logischer te maken. 

3.6.1 Hygiënische ventilatie bij renovatie  

Bij renovatieprojecten zijn er ventilatie-eisen van toepassing in 2 gevallen: 

- Als vensters vervangen of toegevoegd worden in bestaande droge ruimtes; 

- Als ruimtes toegevoegd of herbouwd worden. 

In de vorige versies van de software (zie Figuur 11) moest u aangeven of u onder 1 van deze gevallen 
valt, door middel van de vraag ‘Vensters vervangen/ruimtes toegevoegd of herbouwd’. Als u had 
gekozen voor ‘ja’ moest u per ruimte aangeven of het gaat om een bestaande ruimte (geval 1) of om 
een nieuwe ruimte (geval 2).  

 

Figuur 11 - Ingave in de vorige versies 

 

In de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G is deze invoer gewijzigd (zie Figuur 12). De vraag ‘Vensters 
vervangen/ruimtes toegevoegd of herbouwd’ is opgesplitst in 2 vragen:  

- Worden er vensters vervangen of toegevoegd? 

- Worden er ruimtes toegevoegd of herbouwd? 
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Als u ‘neen’ antwoordt op beide vragen, zijn er geen ventilatie-eisen van toepassing. Als u enkel ‘ja’ 
antwoordt op de eerste vraag, kunt u enkel ‘bestaande ruimtes’ ingeven. Als u enkel ‘ja’ antwoordt 
op de tweede vraag, kunt u enkel ‘nieuwe ruimtes’ ingeven. Als u ‘ja’ antwoordt op de beide vragen, 
kunt u bij de ruimte zelf aangeven om welk type ruimte het gaat.  

 

Figuur 12 - Ingave in de versie 7.5.1 

3.6.2 Verplaatsen van de vraag over gemeten debieten (tabblad voorverwarming) 

Om de uitvoeringskwaliteit (m-factor) van het ventilatiesysteem te berekenen, moet u aangeven of 
alle ingevoerde debieten gemeten zijn. Voordien gaf u dat in op het tabblad ‘Uitvoeringskwaliteit’. 
Dit veld is in de versie 7.5.1 verplaatst naar het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’. Als u ‘ja’ invult bij dit 
veld, dan wil dat zeggen dat alle debieten die u hebt ingegeven van mechanische toe- of 
afvoeropeningen gemeten zijn.  

             

Figuur 13 - Ingave gemeten debieten: vorige versies links, versie 7.5.1 rechts 

 

3.7 Vermijden van foutieve invoer 

Er werden twee wijzigingen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat een foutieve invoer wordt 
vermeden. 
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3.7.1 Thermisch zonne-energiesysteem –geen erkend rekenprogramma 

In projecten met functie ‘kantoor’ en ‘school’ is het mogelijk om een lokaal thermisch zonne-
energiesysteem in te geven. Een dergelijk systeem kan enkel in rekening worden gebracht via een 
erkend rekenprogramma. In de vorige versies van de software was het mogelijk om de resultaten van 
het erkend rekenprogramma in te geven. 

Aangezien er tot op heden geen enkel rekenprogramma erkend is, kan voor dergelijk projecten een 
thermisch zonne-energiesysteem niet meer ingegeven worden in de EPB-software 3G.   

 

Figuur 14 - Ingave thermisch zonne-energiesysteem 

3.7.2 Ingave reductiefactoren voor ventilatie 

In de versie 7.5.1  is een wijziging doorgevoerd die ervoor zorgt dat een foutieve invoer van de 
reductiefactoren voor ventilatie wordt vermeden. Paragraaf 2.2 van bijlage 7 bij het ministerieel 
besluit van 16 december 2014 (zie http://www.energiesparen.be/epb/prof/ventilatiesysteem) stelt:  

“Als het ventilatiesysteem is uitgerust met een automatisch systeem dat in functie van een meting via 
één of meerdere temperatuursensoren, de vraagsturing volledig deactiveert en het ventilatiesysteem 
in nominale positie laat functioneren, dan is : 

freduc,vent,cool,zonez = freduc,vent,overh,zonez = 1 

Neem in alle andere gevallen : 

freduc,vent,cool,zonez = freduc,vent,overh,zonez = freduc,vent,heat,zonez” 

 

In de software kunt u op het tabblad ‘vraaggestuurde ventilatie’ aangeven of er effectief een by-pass 
is geplaatst. Als u ‘ja’ kiest, dan worden de reductiefactoren voor koeling en oververhitting 
gelijkgesteld aan 1.  

http://www.energiesparen.be/epb/prof/ventilatiesysteem
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Figuur 15 - Reductiefactoren indien een by-pass aanwezig is 

 

Als u ‘neen’ kiest, dan worden de reductiefactoren voor koeling en oververhitting gelijkgesteld aan 
de reductiefactor voor verwarming.  

 

Figuur 16 - Reductiefactoren als geen by-pass aanwezig is 
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3.8 Kleine verbeteringen aan de gebruiksvriendelijkheid 

3.8.1 Emailadres aangifteplichtige/eigenaar 

In de versie 7.5.1 kunt u het emailadres van de aangifteplichtige of eigenaar invoeren. Dat is geen 
verplicht veld. Vanaf 1 januari 2017 zal het emailadres ook worden getoond op de formulieren van 
de startverklaring en de EPB-aangifte, als het emailadres is ingevuld in de software.  

 

Figuur 17 - Emailadres AGP 

 

3.8.2 Meerdere constructies in 1 keer verwijderen 

In de versie 7.5.1 is het mogelijk om meerdere constructies in 1 keer te verwijderen. U selecteert de 
constructies die u wenst te verwijderen (met behulp van Shift of Ctrl). Vervolgens klikt u op de 
rechtermuisknop en kiest u in het menu ‘Verwijderen’. Er verschijnt een scherm dat vraagt of u zeker 
bent en als u op ‘ja’ klikt, dan zijn alle geselecteerde constructies verwijderd. 
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Figuur 18 - Meerdere constructies in 1 keer verwijderen 

 

3.8.3 Weergave vormefficiëntie 

In de toekomst zal worden afgestapt van de berekeningen op basis van de compactheid voor 
residentiële gebouwen. Er zal worden gerekend met de ‘vormefficiëntie’. De ‘vormefficiëntie’ (v) 
vergelijkt de verliesoppervlakte niet met het volume van de woning, maar wel met de 
verliesoppervlakte van een referentievorm met hetzelfde volume als de woning. Als referentievorm 
wordt de meest compacte basisvorm gekozen, namelijk de bol. In formulevorm wordt de 
vormefficiëntie als volgt uitgedrukt : 

 
met : 

VEPW = het beschermd volume van de EPW-eenheid 

At = de totale verliesoppervlakte van de EPW-eenheid 

In de softwareversie 7.5.1 wordt de vormefficiëntie al informatief weergegeven. De vormefficiëntie 
van de EPW-eenheid wordt berekend en getoond op het tabblad ‘resultaten’ van de EPW-eenheid. 
De vormefficiëntie van het K-volume wordt ook berekend en getoond op het tabblad ‘resultaten’ van 
het K-volume.  
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Figuur 19 - Vormefficiëntie EPW-eenheid 

 

Figuur 20 - Vormefficiëntie K-volume 

3.8.4 Samengestelde laag  

Wanneer u een samengestelde laag ingeeft met 2 elementen, dan zal de software automatisch de 
fractie van het tweede element berekenen, nadat u de fractie in het eerste element hebt ingegeven 
of berekend.  

U maakt bijvoorbeeld een samengestelde laag aan met 2 elementen: hout en isolatie. U definieert de 
isolatielaag in de software; deze laag heeft een fractie van 88%. Vervolgens zal de software zelf de 
fractie van de houtlaag aanpassen naar 12%, zodat de som in totaal altijd 100% is.  
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Figuur 21 - Ingave samengestelde laag - automatische berekening fracties 

 

Voor het ingeven van een samengestelde laag die bestaat uit houten elementen, kan de houtfractie 
vanaf nu ook ingegeven worden via de keuze “Repetitieve houten elementen”. Hierbij moet u de 
breedte van de houten elementen en de gemiddelde tussenafstand (hart op hart) ingeven, samen 
met de eventuele aanwezigheid van dwarsverbindingen (zie Figuur 22). 

 

Figuur 22 - Invoer houtfractie via “Repetitieve houten elementen” 
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4. Opgeloste bugs in de EPB-software 3G versie 7.5.1 

In de EPB-software 3G zijn enkele fouten rechtgezet. Deze aanpassingen kunnen impact hebben op 
de resultaten van uw project. Op onze website is een document ‘Opgeloste bugs: gevolgen na 
conversie’ beschikbaar dat de impact van elke fout bespreekt.  

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. Een dergelijke fout wordt meestal 
veroorzaakt door een te lange tekst bij het invullen van bepaalde velden in de software (bv. te lange 
straatnaam of te lange naam voor een toevoeropening). Om dit te voorkomen werden enkele extra 
validaties voorzien in de software. Deze validaties verschijnen wanneer u een EPBS- of een EPBA-
bestand wilt genereren. 

4.2 Opake scheidingsconstructies palend aan een bestaand BV op eigen perceel 

Voor dossiers met een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding vanaf  1 januari 2015 
is de Umax-eis voor scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende 
percelen 0,6 W/m²K. De Umax-eis voor opake scheidingsconstructies binnen het beschermd volume 
of palend aan  een beschermd volume op eigen perceel is echter 1 W/m²K1. 

De Umax-eis eis van 1 W/m²K geldt voor opake scheidingconstructies aan een BV op eigen perceel in 
de volgende gevallen: 

 Tussen wooneenheden 

 Tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 

 Tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming 

 Tussen industrie en niet-industrie 

Wanneer de ruimte op eigen perceel al bestaat, en u dus geen nieuwe EPB-eenheid aanmaakt, kon u 
tot nu toe enkel “aangrenzende verwarmde ruimte” aanduiden als begrenzing. De 
scheidingsconstructie werd dan afgetoetst aan de te strenge Umax-eis van 0,6 W/m²K. 

Om dit onderscheid te maken zijn twee extra vragen toegevoegd in de software. Deze vragen worden 
zichtbaar wanneer u aanduidt dat de begrenzing van de constructie een “Aangrenzende verwarmde 
ruimte” is (zie Figuur 23): 

 De aangrenzende verwarmde ruimte bevindt zich op het eigen perceel; 

 Indien “Ja” op vorige vraag: Bestemming van de aangrenzende verwarmde ruimte. 
 

                                                           

1 Met uitzondering van deuren en poorten. 

http://www.energiesparen.be/epb/versie3G
http://www.energiesparen.be/epb/versie3G
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Figuur 23 - Scheidingsconstructie grenzend aan een aangrenzende verwarmde ruimte 

4.3 Niet residentieel deel in een residentieel project 

Voor niet-residentiële ruimten in een residentieel project mogen de hygiënische ventilatiedebieten 
gehaald worden door middel van een ander type ventilatiesysteem dan in de residentiële ruimten. 
Hiervoor kunt u een andere ventilatiezone aanmaken. 

De software liet dit wel toe, maar rekende een boete aan voor het niet voldoen aan de hygiënische 
ventilatie-eisen. Deze bug werd opgelost in de versie 7.5.1. 

4.4 PV-panelen 

Voor projecten met vergunningsaanvraagdatum/meldingsdatum/start werken vanaf 1 november 
2013 en tot en met 31 december 2013 mogen ook PV-panelen ingerekend worden die geplaatst zijn 
vóór het indienen van de startverklaring. Voor deze periode werden de PV-panelen niet mee in 
rekening gebracht in de software. Deze bug werd opgelost en zal een positieve invloed hebben op 
het E-peil. 

4.5 In situ gespoten PUR in een samengestelde laag 

Omdat het moeilijk is om een exacte dikte te bepalen van in situ gespoten PUR, wordt een 
correctiefactor toegepast op de warmteweerstand van de gespoten PUR-isolatielaag (zie paragraaf 
7.3 van het transmissiereferentiedocument).  

Deze correctie wordt automatisch toegepast in de EPB-software 3G. Bij het gebruik van in situ 
gespoten PUR in een samengestelde laag, werd de correctiefactor echter niet automatisch 
toegepast. In de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G is dit rechtgezet.  

4.6 Hulpenergie bij (multi)splitunits 

Als in EPU-projecten een (multi-)splitunit werd ingevoerd in de EPB-software 3G, werd een 
hulpenergieverbruik voor circulatiepompen ingerekend.  

Technisch gezien bevat een (multi-)splitsysteem geen circulatiepomp. Om correct te rekenen, moet 
het hulpenergieverbruik voor circulatiepompen in de software gelijk zijn aan nul voor het 
verwarmingsdeel en/of het koelingsdeel. Dit werd aangepast in de versie 7.5.1 en zorgt na conversie 
voor een beter E-peil. 
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4.7 Hulpenergie bij elektrische weerstandsverwarming 

Bij het ingeven van een elektrische weerstandsverwarming, werd steeds gevraagd of er een 
ingebouwde ventilator of een elektronische regeling aanwezig is. Een elektrische 
weerstandsverwarming bevat echter nooit dergelijke hulpenergie. Deze 2 invoervelden worden in de 
versie 7.5.1 niet meer gevraagd en er wordt geen hulpenergie ingerekend voor dergelijke toestellen. 

 

Figuur 24 - Hulpenergie elektrische weerstandsverwarming 

4.8 Doorstroomopening niet in tabel hygiënische ventilatie 

Als u in een niet-residentiële ruimte in een residentieel project een doorstroomopening invoerde, 
verscheen deze niet in de ventilatietabel en ook niet in de resultatentabel. Deze bug werd rechtgezet 
in de versie 7.5.1. 

In het voorbeeld hieronder werd een doorstroomopening ingevoerd die dient als toevoeropening 
van de niet-residentiële ruimte. In de ventilatietabel verschijnt het debiet van de opening in de 
kolom ‘Toevoer’. 
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Figuur 25 - Niet-residentiële ruimte in residentieel project – ventilatietabel 

 

In de resultatentabel verschijnt de doorstroomopening bij de kolom ‘Doorstroomlucht/Toevoer’. De 
opening wordt correct getoond en wordt in rekening gebracht om te bepalen of er al dan niet is 
voldaan aan de ventilatie-eisen. 

 

Figuur 26 -Niet-residentiële ruimte in residentieel project – resultatentabel 

 

 

 


