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Inleiding 

Een nieuwe versie van de EPB-software 3G is beschikbaar. Vanaf 1 juli 2019 is de versie 10.5.0 vereist 
voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank.  

In de versie 10.5.0 is de gebruiksvriendelijkheid op enkele punten verbeterd en zijn bugs uit de versie 
10.3.0 opgelost. 

Als u in de versie 10.5.0 een bug ontdekt, kunt u op de pagina ‘Gekende problemen’ nagaan of de bug 
al bij het VEA is gekend en wat de status is van de bug (bijvoorbeeld : ‘wordt onderzocht’ of ‘wordt 
opgelost in de versie X.X.X op xx/xx/20xx’).  

1. Installatie 

U kunt de versie 10.5.0 van de EPB-software 3G downloaden op onze website. Daar vindt u ook meer 
uitleg over de installatie en wat u moet doen als u problemen ondervindt tijdens de installatie. Deze 
software-versie zal ook worden aangeboden via de automatische-updates.  

Let op!  Om technische redenen bieden we de softwarebestanden vanaf nu in zip-formaat aan op de 
website. U dient dus eerst het gedownloade bestand uit te pakken vooraleer de installatie van start 
kan gaan. Er zijn heel wat gratis manieren om bestanden uit te pakken aanwezig op het internet. 

2. Regelgeving 

2.1 Eisen 2020 toegevoegd 

Vanaf 1 januari 2020 zal de E-peileis voor elke EPB-eenheid met bestemming ‘wonen’ verstrengen: 
- E35 voor nieuwbouw 
- E70 voor IER 

U kunt de eisentabel van 2020 terugvinden op de EPB-pedia.  

2.2 Ventilatie EPN: versoepeling voor een aantal ruimten 

Voor bouwaanvragen vanaf 1 juli 2019 is de ventilatietabel (tabel 1 van bijlage X bij het Energiebesluit) 
voor nieuwbouw en IER-projecten aangepast. Voor een aantal ruimten is een versoepeling 
doorgevoerd, door een minder hoge bezetting te veronderstellen: 

- vergaderzaal in “hotels, motels, vakantiecentra”: bezetting van 3,5 m²/persoon in plaats van 2 
m²/persoon; 

- vertrekhal, wachtzaal in “publieke ruimten”: bezetting van 2 m²/persoon in plaats van 1 
m²/persoon; 

- winkelcentrum in “detailhandel”: bezetting van 5 m²/persoon in plaats van 2,5 m²/persoon; 
- de categorie ‘sporthal, sportterrein/speelterrein’ is opgesplitst: 

o sporthal, sportterrein/speelterrein: de bezetting hier blijft 3,5 m²/persoon; 
o turnzaal: 10 m²/pers in plaats van 3,5 m²/persoon; 

- polyvalente zaal in “onderwijsinstellingen”: bezetting van 2 m²/persoon in plaats van 1 
m²/persoon. 

3. Opgeloste bugs 

3.1 Bugs bij ingrijpende energetische renovaties (IER) en renovaties 

- Bij de technische eisen van de warmtepomp is het veld ‘Vermogen’ ontdubbeld: 
o veld ‘Vermogen (nominaal of thermisch)’: op basis van deze waarde wordt de efficiëntie 

van de warmtepomp berekend. 

http://www.energiesparen.be/epb/prof/gekende-problemen
http://www.energiesparen.be/epb/prof/installatie
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-eisentabellen-per-aanvraagjaar
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/regelgeving/energiebesluit/bijlageX
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o veld ‘Vermogen (nominaal elektrisch)’: op basis van deze waarde wordt bepaald of een 
energieverbruiksmeter moet geplaatst worden. 
 

 
- Als een PV-installatie werd toegevoegd voor IER, kon het E-peil niet worden berekend. Deze 

bug is opgelost in de versie 10.5.0. 

3.2 Bugs met invloed op het E-peil 

- In het nieuwe menu ‘Systemen’, voor vergunningen vanaf 2019, werd de factor ‘rpreh,heat,zone z’ 
foutief berekend in het geval er geen continue meting is van het toevoer- en afvoer debiet én 
de meetwaarde van het buitenluchttoevoerdebiet/buitenluchtafvoerdebiet gekend is. 

- Voor EPN-eenheden werd het opwekkingsrendement van een warmtepomp soms foutief 
bepaald.  

- Bij projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 was de berekening van ngen,water niet 
correct als er meerdere opwekkers verbonden waren met 1 verdeelsysteem voor sanitair 
warm water. 

Deze bugs zijn opgelost in de versie 10.5.0. 

3.3 Bugs met invloed op de gebruiksvriendelijkheid 

- In het EPB-rapport werd bij de beschrijving van scheidingsconstructies de naam van de 
materialen soms niet getoond.  

- Als een doorstroomopening werd ingegeven door gebruik te maken van de bibliotheek, 
kwamen niet alle gegevens van het bibliotheekelement correct in de gegevensinvoer terecht. 

- In de voorgaande versies kwamen een aantal problemen voor bij de bibliotheken: 
foutmeldingen, verkeerde benamingen, bepaalde zaken werden niet weggeschreven. 

Deze bugs zijn opgelost in de versie 10.5.0. 

3.4 Bugs bij de invoer van scheidingsconstructies 

- Als u in de software bij de vloer op volle grond aanduidt dat de randisolatie niet aansluit op de 
isolatielaag van de buitengevel d.m.v. basisregel 1 of 2, mag de invloed van de randisolatie niet 
ingerekend worden in de U-waarde van de vloer op volle grond. In de voorgaande versies werd 
deze onterecht wel ingerekend. Let op: bij omzetting van een bestand naar de versie 10.5.0 
zal de U-waarde van deze vloeren daardoor stijgen. 

https://jira.altran.be/browse/PEBC-2582
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- De nieuwe manier van ingeven van lichtkoepels en lichtstraten is pas beschikbaar voor 
projecten met aanvraagdatum vanaf 2019. Door een bug in de software was dit ook mogelijk 
voor projecten met aanvraagdatum vóór 2019. Dit gaf aanleiding tot een structurele fout bij 
de aangifte. Deze fout is gecorrigeerd: in de versie 10.5.0 is de ingave volgens de nieuwe 
methode enkel mogelijk bij aanvragen vanaf 2019. 

 

 

4. Gebruiksvriendelijkheid 

4.1 Algemene verbeteringen 

- Er werden inspanningen gedaan om de berekeningen te versnellen. 
- De meldingen op het dashboard zijn duidelijker geworden. 
- Er zijn maatregelen toegevoegd om foute gegevensinvoer te vermijden, zoals: 

o bij het kopiëren van een EPB-eenheid verschijnt een pop-up venster dat meldt dat de 
bouwknopen nog moeten ingegeven worden; 

o op sommige plaatsen in de software zijn extra blauwe informatieve zinnen geplaatst 
om de werking van de software en/of rekenmethode te verduidelijken; 

o er zijn extra validaties toegevoegd. 
- Overbodige invoervelden zijn zo veel mogelijk weggelaten. 
- De gekende structurele fouten bij het indienen op de energieprestatiedatabank zijn opgelost. 

4.2 Uitbreiding van de kopieerfunctie 

Vanaf de versie 10.5.0 is het mogelijk om in het menu ‘Systemen’, voor bouwaanvragen vanaf 2019, 
opwekkers te kopiëren door middel van de rechtermuisklik. 

4.3 Berekening van SCOPon en SGUEh werd geïntegreerd in de software 

Voor projecten aangevraagd vanaf 2018 moet u bij de invoer van sommige warmtepompen voor 
ruimteverwarming de SCOPon of SGUEh invullen in de software. In de vorige versies van de software 
werden deze gegevens opgevraagd bij de fabrikant of bepaald met een extern rekenblad. 

Vanaf de versie 10.5.0 moet de berekening van SCOPon en SGUEh voor warmtepompen niet meer via 
het extern rekenblad gebeuren. Deze is verwerkt in de software. 
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Let op: de eenheid is niet altijd opgegeven bij deze nieuwe velden. U dient deze in te vullen als getal 
en niet als percentage (dus 1,12 en niet 112%). Dit zal aangepast worden in de volgende softwareversie 
en staat ook vermeld op onze pagina gekende problemen. 

 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen

