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EPB-software 3G: wijzigingen in 10.5.3 
versie februari 2020 

Inleiding 

Sinds 10 februari 2020 is de versie 10.5.3 van de EPB-software 3G beschikbaar. Vanaf 24 februari 
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. Daarnaast zijn enkele kleinere bugs opgelost die vaak projectgebonden waren. 

1. Niet-residentiële ruimtes: er kan niet meer lucht doorstromen dan toegevoerd wordt 

Type project: alle EPN-projecten en alle EPW-projecten met niet-residentiële ruimtes. 

Eén van de eisen in niet-residentiële projecten is dat er niet meer lucht mag doorgestroomd worden 
naar een andere ruimte, dan dat er toegevoerd wordt. In principe is dat in werkelijkheid niet 
mogelijk. Als u in de vorige softwareversies een doorstroomdebiet ingegeven had dat groter was dan 
het toevoerdebiet in die ruimte, dan gaf dit in de software de volgende problemen: 

• de software toonde dat niet voldaan was aan de ventilatie-eisen; 

• het BEN-logo verscheen niet bij een EPW-eenheid met niet-residentiële ruimten; 

• na indienen stond op de formulieren wél dat voldaan was aan de ventilatie-eisen en 
verscheen het BEN-logo. 

Dit was verwarrend. Het doorstroomdebiet wordt daarom vanaf versie 10.5.3 afgetopt, zodat dit 
maximaal gelijk is aan het toevoerdebiet in de beschouwde ruimte.  

Hierdoor voldoen de ventilatie-eisen en wordt het BEN-logo getoond. 

 

2. Wijziging freduc vanaf 1 januari 2019 

Type project: alle EPW-projecten die gebruik maken van vraaggestuurde ventilatie, en een 
aanvraagdatum van de vergunning hebben vanaf 1 januari 2019. 

De wijziging aan de tabellen van freduc die aangekondigd was in de vorige EPB-nieuwsbrief, geldt voor 
bouwaanvragen met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019. In de software waren deze pas van 
toepassing vanaf 1 januari 2020. In de versie 10.5.3 is dat aangepast. 

3. Eis hernieuwbare energie voor IER en EPN met aanvraagjaar 2019 

Type project: alle projecten met aard van de werken ‘ingrijpende energetische renovatie (IER)’ met 
als bestemming ‘EPN’ en als vergunningsaanvraagjaar 2019. 

Voor deze projecten legde de software een eis op van 20 kWh/m² voor de hernieuwbare energie. Dat 
was niet correct. De eis is 15 kWh/m². 

4. Centrale kachel 

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 en als aard van de werken 
nieuwbouw of IER die gebruik maken van een centrale kachel. 

Voor deze projecten was het opwekkingsrendement van de kachel niet correct, en het E-peil 
bijgevolg ook niet. 


