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Inleiding 

Vanaf 1 maart 2017 is de versie 8.0.4 van de EPB-software vereist voor het indienen van 
startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank. Bij de omzetting van EPN-projecten 
van de versie 7.5.2 naar de versie 8.0.4 kan het E-peil aanzienlijk stijgen. Daar zijn verschillende 
oorzaken voor: een wijziging aan de rekenmethode en enkele bugs in de versie 7.5.2 van de EPB-
software 3G die opgelost zijn in de versie 8.0.4. In dit document vindt u meer uitleg daarover. 

1. Methodewijziging netto energiebehoefte ruimteverwarming 

1.1 Methodewijzigingen algemeen 

Bij de release van de versie 7.5.2 van de EPB-software in september 2016 werd een ontwerpversie 
van het wijzigingsbesluit geïmplementeerd, om tijdig een softwarerelease ter beschikking te stellen 
waarin de nieuwe rekenmethode voor niet-residentiële gebouwen (EPN) werd geïntegreerd. In de 
finale versie van het wijzigingsbesluit zijn een aantal wijzigingen in bijlage V en bijlage VI bij het 
Energiebesluit doorgevoerd. Daardoor is het mogelijk voor nieuwbouwprojecten met een 
aanvraagdatum of melding vanaf 2017 dat het berekende E-peil en/of K-peil met de softwareversie 
7.5.2 verschillend is van het resultaat in de versie 8.0.4, voor hetzelfde project.  

Netto energiebehoefte ruimteverwarming 

In de EPN-methode wordt bij de bepaling van de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming 
rekening gehouden met tussentijdse temperatuurverlagingen (niet-continu verwarmen of 
intermittentie). In de EPU-methode voor kantoren en scholen was dit nog niet het geval. De invloed 
op de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming is onder andere afhankelijk van de inertie 
(zwaarte van de constructie).  

Tijdens rekenkundige testen van de ontwerpversie van de rekenmethode, zoals geïmplementeerd in 
versie 7.5.2,  kwam aan het licht dat de impact hiervan bij lage inertie zeer groot was. 

Bijvoorbeeld: op de grafiek hieronder werd voor een kantoor de berekening van de netto-
energiebehoefte voor verwarming vergeleken, volgens de volgende methodes: 

 De ontwerpversie van de EPN-rekenmethode; 

 De methode volgens ISO 52016-1; 

 De “oude” methode zoals beschreven in de EPU-tekst. 
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Zoals u kunt zien op de grafiek hierboven leidde deze fout in de EPN-methode, voor EPN-eenheden 
met een lage thermische capaciteit, tot een onrealistisch grote vermindering van de netto 
energiebehoefte voor ruimteverwarming. Hetzelfde trad op in functionele delen waarin, voor de 
inertie, voor de waarde bij ontstentenis werd gekozen.  

Door de rechtzetting van deze fout in het wijzigingsbesluit en in de software wordt die vermindering 
sterk teruggeschroefd. Het E-peil van EPN-eenheden met een lage inertie of met een berekening met 
de waarde bij ontstentenis) kan daardoor aanzienlijk stijgen in de versie 8.0.4. 

2. E-peilstijging door bugs in de versie 7.5.2, die opgelost zijn in de versie 8.0.4  

2.1 Warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie doorheen de bouwknopen  

In de versie 7.5.2 van de EPB-software 3G werd de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie 
doorheen de bouwknopen (HT_junctions) niet correct berekend voor EPN-eenheden met meerdere 
functionele delen. Enkel de transmissieverliezen van het eerste functionele deel van elke 
energiesector werden in rekening gebracht. Dit kan tot grote verschillen leiden in het K- en E-peil bij 
de omzetting naar de versie 8.0.4. 

2.2 Referentiewaarde voor verwarming 

In de EPN-methode is het E-peil van de EPN-eenheid het resultaat van de verhouding van het 
karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de EPN-eenheid tot de referentiewaarde.  

Eq. 1 
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waarin: 

EEPNR het peil van primair energieverbruik van de EPN-eenheid, (-); 

Echar ann prim en cons het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de EPN-eenheid, in 
MJ; 

Echar ann prim en cons,ref de referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair 
energieverbruik, in MJ. 

 

In de versie 7.5.2 van de EPB-software 3G werd de referentiewaarde voor de netto energiebehoefte 
voor ruimteverwarming verkeerd berekend wanneer er zich meerdere functionele delen binnen 
éénzelfde beschermd volume bevinden. Voor de bepaling van deze referentiewaarde werd rekening 
gehouden met de scheidingsconstructies van het volledige beschermd volume, in plaats van enkel 
met de scheidingsconstructies van het functioneel deel. Deze referentiewaarde wordt bepaald via de 
onderstaande formule 224, uit bijlage VI: 

Eq. 224 
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onsconstructi

ref,fctf,T
H  de referentiewaarde voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt door 

transmissie doorheen de scheidingsconstructies van functioneel deel f, in 
W/K; 

fform een factor die rekening houdt met een afwijkende vormefficiëntie van het 
beschermd volume waarin functioneel deel f zich bevindt, (-); 

AT,E,fct f,op  de totale oppervlakte van alle opake scheidingsconstructies die het 
functioneel deel f omhullen en waardoorheen transmissieverliezen 
beschouwd worden bij de bepaling van de energieprestatie, in m²; 

ftr,fct f een factor die rekening houdt met een afwijkend aandeel aan transparante 
constructies in functioneel deel f, zoals hieronder bepaald, (-); 

AT,E,fct f,tr  de totale oppervlakte van alle transparante scheidingsconstructies die het 
functioneel deel f omhullen en waardoorheen transmissieverliezen 
beschouwd worden bij de bepaling van de energieprestatie, in m². 

 

Doordat AT,E,fctf,op en AT,E,fctf,tr te groot waren, was HT,constructions,fctf,ref ook te groot. Hierdoor was de 
noemer van het E-peil te groot, waardoor het E-peil te laag was. Het E-peil van deze projecten zal dus 
stijgen na omzetting naar de versie 8.0.4. 

3. Tips om de E-peilstijging te reduceren  

Via de helpdesk heeft het VEA EPB-bestanden ontvangen van projecten waar het E-peil aanzienlijk 
stijgt tussen de versies 7.5.2 en 8.0.4. Die stijging is te wijten aan de hierboven besproken punten. 

Het ontwerp en de ingave van het ventilatiesysteem in de EPB-software heeft een grote impact op de 
E-peilberekening. In de EPN-rekenmethode wordt bij het berekenen van de ventilatieverliezen per 
functioneel deel, rekening gehouden met de tijdsfractie gedurende dewelke het ventilatiesysteem 
werkt (zie eq. 39 in paragraaf 5.6.2.2 van Bijlage VI bij het Energiebesluit)  

Onderstaand fictief voorbeeld licht dit toe.  

In een gebouw zijn 2 functies aanwezig: 1 functioneel deel ‘operatiezaal’ en 1 functioneel 
deel ‘kantoor’. Voor een operatiezaal wordt verondersteld dat het ventilatiesysteem altijd 
werkt. Voor een functie ‘kantoor’ is dit ongeveer een derde van de tijd (zie tabel 7 in bijlage 
VI bij het Energiebesluit). Als deze 2 functies aangesloten zijn op hetzelfde 
ventilatiesysteem en dus in dezelfde ventilatiezone zijn ingedeeld, wordt gerekend met de 
slechtste waarde. Omdat voor de functie ‘operatiezaal’ in de methode wordt verondersteld 
dat het ventilatiesysteem de ganse dag werkt, wordt dit voor alle functionele delen in de 
ventilatiezone toegepast. In de realiteit zal dit ook zo werken.    

Als deze 2 functionele delen elk een apart ventilatiesysteem hebben en dus opgedeeld zijn 
in 2 verschillende ventilatiezones, zal voor het functioneel deel ‘operatiezaal’ voor de 
ventilatieverliezen worden gerekend alsof het systeem een ganse dag werkt. Voor het 
functioneel deel ‘kantoor’ wordt verondersteld dat het ongeveer een derde van de tijd 
werkt. Dit zal voor het functioneel deel ‘kantoor’ leiden tot lagere ventilatieverliezen,  tot 
een lager E-peil en tot een lager energieverbruik in de praktijk.  

Het ontwerp van het ventilatiesysteem en dus ook de indeling in ventilatiezones is belangrijk. Als 
rekening wordt gehouden met de berekeningswijze, leidt dat tot een gunstiger E-peil.  

 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/Bijlage%20EPN%2020170113%20vergunningenNA032017.pdf

