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Inleiding 

Sinds 5 september 2016 is de versie 7.5.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. De gebruikers van 
deze nieuwe softwareversie hebben enkele bugs ontdekt. In de onderstaande paragrafen vindt u een 
beschrijving van de bugs. Behalve bug 1.2 en 8 zijn alle bugs opgelost in de versie 7.5.2 van de 
software. 

1. Bugs in verband met samengestelde lagen 

Er zijn 3 bugs ontdekt bij het werken met samengestelde lagen in constructies. 

1.1 Foutmelding bij klikken op samengestelde lagen  

Wanneer u klikt op een samengestelde laag in een constructie, om deze te wijzigen of in detail te 
bekijken, verschijnt een foutmelding:  

 

Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software. 

1.2 Onterechte ontbrekende invoer bij bibliotheekelementen 

Er doet zich een probleem voor als u in de bibliotheek een constructie aanmaakt met een 
samengestelde laag, waarbij de fractie van een laag met hout wordt ingevoerd via ‘Manuele invoer’ 
of via ‘Repetitieve houten elementen’. 
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Als u dergelijke constructies in het project gebruikt, verschijnen onterechte meldingen van 
ontbrekende invoer: 

- breedte van de houten elementen (bij optie ‘repetitieve houten elementen’); 

- gemiddelde tussenafstand (bij optie ‘repetitieve houten elementen’); 

- houtfractie (bij optie ‘Manuele invoer’). 

 

 

U kunt deze onterechte meldingen vermijden door constructies waarvoor u de houtfractie wil 
ingeven, rechtstreeks in het project in te voeren en geen constructies uit de bibliotheek te gebruiken.   

Deze bug is nog niet opgelost in de versie 7.5.2 van de software. 

1.3 Fouten in de berekening, bij in situ gespoten PUR  

Voor lagen met in situ gespoten PUR moet een correctiefactor worden toegepast volgens paragraaf 
7.3 van het Transmissiereferentiedocument. Deze correctiefactor werd in de oudere versies van de 
EPB-software 3G automatisch toegepast, behalve bij samengestelde lagen. In de versie 7.5.1 werd 
deze automatische berekening toegevoegd voor samengestelde lagen. 
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Er is echter een bug aanwezig bij deze berekening in de versie 7.5,1 waardoor de correctiefactor voor 
in situ gespoten PUR in samengestelde lagen niet correct wordt toegepast. Dit heeft als gevolg dat de 
U-waarde van de constructie fout is en dat bij conversie van een oudere versie naar de versie 7.5.1 
de U-waarde van de constructie (en dus ook K-peil, E-peil,…) grondig kan verschillen. 

Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software.  

2. Knoop ‘Ventilatie’ geeft foutmelding en is niet beschikbaar 

Als u een project uit een versie ouder dan 7.0.2 converteert naar de versie 7.5.1, verschijnt een 
foutmelding als u klikt op de knoop ‘Ventilatie’ in de boomstructuur. Er verschijnt niets bij de 
invoergegevens en de resultaten worden niet berekend. 

Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software. 

 

3. Foute waarde van ‘Nestaan’ in de EPBD-bibliotheek  

In de versie 7.5.1 is een update gebeurd van de EPBD-materialen.  

Bij 2 materialen van Nestaan zijn de lambdawaarden foutief in de EPB-software 3G: 

Materiaal Foutieve waarde 
volgens EPB SW 3G 
(zie 1e figuur) 

Correcte waarde 
volgens EPBD- 
databank (zie 2e 
figuur) 

Nestaan Holland / Nestaan SD382/28 d < 80 mm 0,025 W/mK 0,027 W/mK 

Nestaan Holland / Nestaan SD382/28 d >= 120 mm 0,027 W/mK 0,025 W/mK 
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Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software.  

4. Crash bij kopiëren/plakken vensters  

Bij het kopiëren en plakken van vensters in de versie 7.5.1 verschijnt een foutmelding en moet u de 
software afsluiten.  

 

Dit probleem doet zich af en toe voor als de berekeningen automatisch worden uitgevoerd. 

Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software.   

5. Ontbrekende gegevens bij gegroepeerde constructies in het  EPB-rapport  

Bij het genereren van een EPB-rapport in de versie 7.5.1, worden de constructies die gegroepeerd 
zijn, niet weergegeven bij de detailresultaten.  

Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software. 

 

6. Onterechte ontbrekende invoer bij gegroepeerde vensters  

Bij gegroepeerde vensters verschijnt op het niveau van de groep onterecht de melding dat u de 
helling en oriëntatie moet invullen. Die wordt echter per venster apart ingegeven. Deze melding is 
niet blokkerend. U kunt de melding gewoon negeren.  
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Deze bug is opgelost in v7.5.2 van de software. 

 

7. In de ruimtecategorie “onderwijsinstellingen” ontbreekt de “polyvalente zaal”  

Voor projecten met aanvraagdatum van de stedenbouwkundig vergunning voor 01/01/2017, was het 
niet meer mogelijk om  in de ruimtecategorie “onderwijsinstellingen” de “polyvalente zaal” aan te 
duiden.  

Deze bug is opgelost in de versie 7.5.2 van de software. 

 

8. Onterecht ontbrekende invoer bij algemene vrijstelling op installatie-eisen bij 
renovatie 

Het ministerieel besluit van 9 maart 2016 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; 
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- 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 alledrie de vragen, wordt geen eis opgelegd voor het 
installatierendement.  

 

Wanneer u echter ‘ja’ antwoordt op deze 3 vragen, zal de software bij het genereren van een epbs- 
of epba-bestand aangeven dat er ontbrekende invoer is. 

 

Deze bug is niet opgelost in de versie 7.5.2. 

Om de melding te vermijden, kunt u de volgende werkwijze toepassen:  

- Antwoord “Neen” op 1 van de 3 vragen die hierboven vermeld worden;  

- Vul het vak "netto vloeroppervlakte bediend door het toestel" in; 

- Antwoord terug “Ja” op alle 3 de vragen die hierboven vermeld worden; 

- Nu kan een epbs- en epba-bestand gegenereerd worden. 

 

Let op! De vrijstelling is pas van toepassing voor vergunningaanvragen vanaf 16/04/2016. De EPB-
software toetst dat momenteel niet af. Heeft u een vergunningsaanvraag van vóór 16/04/2016, vink 
dan bij de 3 vragen die hierboven vermeld worden “neen” aan. In de naam van het toestel vermeldt 
u dat het om een vergunningsaanvraag van voor 16/04/2016 gaat. Dit wordt opgelost in een 
volgende versie van de software. 
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