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Inleiding 

Sinds 16 december 2019 is de versie 10.5.2 van de EPB-software 3G beschikbaar. Vanaf 13 januari 
2020 mag u enkel deze versie gebruiken voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de 
energieprestatiedatabank. In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van de wijzigingen 
in deze nieuwe versie.  

Let op: vanaf de softwareversie die zal verschijnen in de zomer van 2020, zult u met de 3D-module 
die nu in de software zit, enkel nog modellen kunnen lezen. U zult geen aanpassingen meer kunnen 
doorvoeren aan het 3D-model. 

Omdat de huidige 3D-module niet naar behoren werkt, zet het VEA in op een alternatief om 3D-
modellen en/of 3D-gegevens te importeren uit andere softwarepakketten.  

1. Opgeloste bugs 

• De zelfregelendheidsklasse van RTO’s bij 10 Pa was niet steeds correct. 

• Bij de omzetting naar de versie 10.0.3 of recenter werd de ontwerpretourtemperatuur soms 
automatisch op ‘waarde bij ontstentenis’ gezet. 

• In de regelgeving zijn er enkel Umax-eisen voor opake constructies die grenzen aan een 
verwarmde ruimte (AVR). De software legde soms onterecht Umax-eisen op aan andere 
constructies die grenzen aan een AVR. 

• De boete voor een constructie van het type ‘lichtkoepel/lichtstraat’ (kunststof) verscheen 
niet afzonderlijk op het tabblad ‘resultaten’. 

• Voor bouwaanvragen vanaf januari 2014 van renovaties van industriegebouwen zijn er enkel 
ventilatie-eisen voor nieuwe ruimten. 

• De NIS-code van Peer was fout. 

2. Drie uitbreidingen 

1. De vrijstelling voor bestaande ketels is verruimd naar ketels niet ouder dan 15 jaar, in plaats 
van 10 jaar. Dat geldt voor bouwaanvragen vanaf 7 september 2019. Deze vrijstelling is 
opgenomen in de softwareversie 10.5.2. 

2. Een wijziging bij freduc :  sinds 2016 rekent u, bij woongebouwen, vraaggestuurde ventilatie 
niet meer in aan de hand van gelijkwaardigheidsbesluiten voor individuele producten, maar 
met forfaitaire reductiefactoren die zijn vastgelegd in tabellen. 

Die tabellen stellen een waarde voor in functie van de intelligentie van de detectie van 
ventilatiebehoefte, en de regeling van het systeem om daaraan tegemoet te komen. 

Er blijken echter een aantal toestellen op de markt die door de huidige tabellen 
ondergewaardeerd worden. De tabellen zijn daarom uitgebreid met een aantal configuraties, 
zodat u meer producten nauwkeuriger kunt inrekenen. 

3. De resultaten-tabellen in de software zijn uitgebreid met het energielabel. 

 

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen/algemene-uitzonderingen-op-de-epb-eisen
https://energiesparen.login.kanooh.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/ventilatie/impact-op-het-e-peil/vraagsturing/rekenmethode-residentieel
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/taken-en-verantwoordelijkheden/EPC-bouw
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In de EPB-software staat het energielabel (ook 'energieklasse' genoemd) op het tabblad Resultaten 
rechts in het kleine resultatenblad: 

 

 

 

 


