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Inleiding 

Sinds 3 januari 2018 is de versie 9.0.0 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. Voor vele bugs was een ‘work around’ beschikbaar op onze website. Deze 
bugs vindt u in paragraaf 2. In paragraaf 3 staan de bugs waarvoor geen werkwijze aanwezig was. Al 
deze bugs zijn opgelost in de versie 9.0.2 van de EPB-software.  

Er is één wijziging aan de rekenmethode ingevoerd. Die vindt u terug in paragraaf 4. In paragraaf 5 
staan enkele verbeteringen aan de gebruiksvriendelijkheid. 

In paragraaf 1 vindt u een gekend probleem dat niet meer kon opgelost worden. Er is een werkwijze 
voor dit probleem. 

1. Gekend probleem: kopiëren functionele delen “Gemeenschappelijk” 

Als u functionele delen met de functie “gemeenschappelijk” linkt aan andere functionele delen en 
daarna kopieert, zal de software zeer traag gaan en zijn de berekende resultaten niet correct. De reden 
hiervoor is dat achter de schermen de gelinkte functionele delen mee gekopieerd worden. 

In deze nieuwe versie 9.0.2, kopieert u dus best geen functionele delen met als functie 
“gemeenschappelijk”. Als u dit toch wenst te doen, moet u de linken met de andere functionele delen 
eerst verwijderen. 

2. Bugs met ‘work around’ in de versie 9.0.0 

2.1 Nieuw en verbouwd beschermd volume 

Bij het omzetten van een project met als aard van de werken “ingrijpende energetische renovatie” van 
een oudere softwareversie naar de versie 9.0.0 werd het volume dat al ingevuld was vóór de conversie 
overgenomen. Dat gebeurde zowel bij het “nieuw beschermd volume” als het “verbouwd beschermd 
volume”. Hierdoor was het E-peil na conversie onterecht hoger dan voor de conversie. 

Wanneer u een project uit een versie ouder dan de versie 9.0.0 om zal zetten naar de versie 9.0.2, 
wordt het ingevulde volume overgenomen als “verbouwd beschermd volume”. Het “nieuw beschermd 
volume” is nog niet ingevuld en wordt gelogd als ontbrekende invoer. 

 

Let op!    

Voor projecten die al omgezet waren naar de versie 9.0.0 moet u de volumes goed nakijken. Als de 
conversie naar de versie 9.0.0 al foutief was, zal dat niet automatisch opgelost worden in de versie 
9.0.2. 

2.2 Volume “Gemeenschappelijke delen” 

Bij EPB-eenheden met als bestemming “Gemeenschappelijke delen” kon in de versie 9.0.0 het volume 
niet meer ingevuld of aangepast worden. Hierdoor konden de resultaten niet berekend worden of 
waren de resultaten niet correct als het volume dat in de versie 8.5.3 ingevuld was, niet correct bleek 
te zijn.  

http://www.energiesparen.be/epb/prof/gekende-problemen
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Dit probleem is opgelost in de versie 9.0.2 van de EPB-software 3G. 

 

2.3 Reductiefactor vraaggestuurde ventilatie 

De bug is van toepassing op alle projecten met een aanvraagdatum in 2014 of 2015 waarbij de 
reductiefactor voor de vraaggestuurde ventilatie ingegeven wordt via een gelijkwaardigheidsbesluit. 
Als u een waarde invulde in het veld “reductiefactor (verwarming)” en die nadien aanpaste, werden 
de waarden in de velden “Reductiefactor (koeling)” en “Reductiefactor (oververhitting)” niet 
automatisch mee aangepast. Hierdoor was het E-peil niet correct. In de versie 9.0.2 is dat opgelost. 

 

2.4 Circulatiepomp 

Als u in de versie 9.0.0 een circulatieleiding met circulatiepomp had ingevuld in het project, en daarna  
aanduidde dat er toch geen circulatieleiding aanwezig was, dan kon er geen E-peil berekend worden. 
Dit probleem is opgelost in de versie 9.0.2 van de software. 

2.5 Biomassa als hernieuwbare energie 

De term “biomassa” werd in de software niet ruim genoeg geïnterpreteerd om de eisen voor 
hernieuwbare energie te halen. Om dat op te lossen zijn de volgende energiedragers toegevoegd: 

• waar “gasolie” aanwezig was, is “vloeibare biobrandstoffen” toegevoegd; 

• waar “hout” aanwezig was, is “houtpellets/houtbriketten” toegevoegd; 

• waar “gas” aanwezig was, is “biogas” toegevoegd. 
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3. Bugs zonder ‘work around’ in de versie 9.0.0 

3.1 Gemengde opwekker zonder verdeelsysteem (≥ 01/01/2019) 

Bij projecten met als aard van de werken “Nieuwbouw” of “Ingrijpende energetische renovatie” met 
een aanvraagdatum van de vergunning vanaf 1 januari 2019 kon er geen E-peil berekend worden, in 
het geval de gemengde opwekker gebruikt werd voor sanitair warm water en verwarming, zonder 
gebruik te maken van een verdeelsysteem. 

Dat probleem is opgelost in de versie 9.0.2 van de software. 

3.2 Functionele delen “gemeenschappelijk” aan mekaar gelinkt 

Bij projecten met als bestemming “EPN”, waarbij 2 functionele delen met als functie 
“gemeenschappelijk” aan mekaar gelinkt zijn, kon in de versie 9.0.0 geen E-peil berekend worden. Dit 
probleem is opgelost in de versie 9.0.2 van de software. 

3.3 Bibliotheek gemengde/gedeelde opwekker 

Voor alle projecten die voor de gemengde/gedeelde opwekker gebruik maakten van de bibliotheek 
zijn de volgende problemen opgelost in de v9.0.2: 

• De energie-efficiëntie werd niet onthouden; 

• Voor warmtepompen werden de volgende gegevens niet onthouden: “de warmtepomp wordt 
als actieve koelmachine gebruikt”, “temperatuur waarbij de SCOPon of SGUEh bepaald werd” 
en de “SCOPon”. 

3.4 Nieuwe of gerenoveerde scheidingsconstructie 

Bij projecten met als aard van de werken "nieuwbouw - gedeeltelijke herbouw", "nieuwbouw - 
uitbreiding met BV>800m³" of "nieuwbouw - uitbreiding met wooneenheid" met een aanvraagdatum 
van de bouwvergunning vanaf 1 januari 2018 verscheen de vraag “nieuwe of gerenoveerde 
scheidingsconstructie” niet meer. 

Hierdoor werden de Umax-eisen soms foutief afgetoetst. Dit probleem is opgelost in de versie 9.0.2 
van de software. 

 

3.5 Meerdere koudeopwekkers 

In EPN-projecten waar er gewerkt wordt met meerdere koude-opwekkers per energiesector, werd de 
factor fcool,m,free,npref niet correct bepaald in de versie 9.0.0. Hierdoor was het E-peil voor deze 
projecten niet altijd correct. Dat probleem is opgelost in de versie 9.0.2 van de software. 
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3.6 Nieuw en totaal beschermd volume 

Voor ingrijpende energetische renovaties was het totale volume, dat getoond wordt op het niveau van 
de EPB-eenheid, niet correct. Dit heeft geen invloed op de berekeningen. Deze weergavefout is 
opgelost in de versie 9.0.2 van de software. 

 

Het nieuw beschermd volume kwam bovendien niet op de formulieren terecht. Voor aangiftes en 
startverklaringen die aangemaakt worden met de versie 9.0.2 van de software zal dit wel het geval 
zijn. 

4. Wijziging rekenmethode lagetemperatuurwarmtepompen 

De rekenmethode voor het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming wordt vastgelegd in bijlage 
V bij het energiebesluit van 19 november 2010. Voor lagetemperatuurwarmtepompen die onder de 
Ecodesignverordening vallen, kon men in bepaalde gevallen door dit deel van de rekenmethode een 
negatief E-peil bekomen. 

Om het opwekkingsrendement te bepalen, worden een aantal correctiefactoren toegepast op de 
SCOPon die u ingeeft in de software. Deze correctiefactoren brengen het verschil in rekening tussen 
de testomstandigheden waarbij de SCOPon werd bepaald en de omstandigheden waarbij de 
warmtepomp wordt gebruikt.  

De negatieve E-peilen werden veroorzaakt door de correctiefactor voor het verschil tussen de 
ontwerpvertrektemperatuur naar het systeem van warmteafgifte (of desgevallend warmteopslag) en 
de uitlaattemperatuur van de condensor waarvoor de SCOPon werd bepaald. Deze correctiefactor kon 
negatief worden als er een zeer groot verschil is tussen de temperatuur waarbij de SCOPon werd 
bepaald en de ontwerpvertrektemperatuur.  

Voor een warmtepomp voor lagetemperatuurstoepassing is de testtemperatuur voor de SCOPon 35°C. 
Als u geen gebruik maakte van de detailinvoer voor de vertrektemperatuur en aangaf dat het 
‘afgiftesysteem’ radiatoren zijn, werd er uitgegaan van een vertrektemperatuur van 90°C. Aangezien 
een lagetemperatuurwarmtepomp per definitie deze temperatuur niet kan halen, werd deze waarde 
aangepast voor lagetemperatuurwarmtepompen die onder Ecodesignverordening vallen. 

De rekenmethode is aangepast zodat er steeds realistische E-peilen bekomen worden. Dit is 
geïmplementeerd in de versie 9.0.2 van de software. 

5. Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid 

5.1 Dikte isolatiematerialen verdwijnt 

Als u in de versie 9.0.0 het isolatiemateriaal wijzigde, verdween ook de ingevulde dikte van deze laag. 
In de versie 9.0.2 blijft de ingevulde dikte behouden, als deze binnen de dikte van het nieuwe 
isolatiemateriaal valt. 
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5.2 Resultatenrapport verdwijnt naar de achtergrond 

In sommige gevallen kon het zijn dat in de versie 9.0.0 het resultatenrapport verdween achter het 
scherm van de EPB-software 3G. Dit probleem is opgelost in de versie 9.0.2 van de software. 

5.3 Export naar kwaliteitskader ‘ventilatie’: stappenplan 

In de EPB-software 3G zijn alle mogelijkheden voorzien om de nodige gegevens te exporteren naar het 
kwaliteitskader ‘ventilatie’. Hiervoor gaat u als volgt te werk: 

 

1. Druk links bovenaan op de knop “EPB-software”. In het 
menu dat verschijnt, kiest u voor “Export naar 
kwaliteitskader ventilatie”. Er zal zich een pop-up 
venster openen. 

 

 

2. U selecteert de betrokken EPB-eenheden door te klikken 
op het vierkantje voor de naam. In de versie 9.0.0 was 
het niet zo duidelijk dat u de EPB-eenheden zo moest 
aanduiden. Daarom zijn de selectievakken in versie 9.0.2 
verduidelijkt en is een informatieve blauwe zin 
toegevoegd. Die verschijnt als u nog geen EPB-eenheden 
heeft aangeduid. 

 

3. Als er geen ontbrekende gegevens meer zijn, zal de knop om te exporteren actief worden. In het 
pop-up venster zijn er 2 kolommen: “VVO” en “VOS”. 

 

 

 

 

 

 

Als in beide kolommen geen ontbrekende invoer meer getoond wordt, zal op de exporteer-knop 
de volgende tekst staan: "exporteer gegevens voor VVO en/of VOS".  

Als voor VOS nog ontbrekende gegevens zijn, maar niet voor VVO, zal op de exporteer-knop de 
volgende tekst staan: "Exporteer gegevens enkel voor VVO". 


