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Inleiding 

Vanaf vandaag, 11 maart 2021, is de versie 11.5.3 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze versie 
is vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank vanaf 
25 maart 2021. 

De versie 11.5.3 wordt aangeboden via de automatische updates. U kunt de versie 11.5.3 ook 
downloaden op onze website. In deze versie is het mogelijk om een import te doen van geometrische 
gegevens uit een extern 3D-model (zie hoofdstuk 1). Verder zijn er ook een aantal bugs opgelost. 

Ondervindt u problemen tijdens de installatie? Lees hoe u ze kunt oplossen.  

Ondervindt u problemen met bestanden na conversie naar de versie 11.5.3? Op onze website worden 
een aantal veel voorkomende problemen toegelicht, zoals resultaten die niet berekend worden of 
resultaten die wijzigen na conversie. 

Tip: als u in de versie 11.5.3 een bug ontdekt, kunt u op de pagina ‘Gekende problemen’ nagaan of de 
bug al bij het VEKA gekend is en wat de status is van die bug. 

1. NIEUW: 3D-import 

Nieuw in deze softwareversie is de mogelijkheid om een import van een 3D-model uit te voeren. Op 
deze manier kunt u geometrische gegevens uit een tekenprogramma inladen in de EPB-software zodat 
u deze gegevens niet zelf opnieuw moet invoeren. 

Let op: dit is de eerste versie van de 3D-import in de EPB-software. Deze import is grondig getest, 
zowel door ons als door een extern testteam. Toch is het niet ondenkbaar dat hier nog verbeteringen 
of problemen naar boven zullen komen. Vindt u nog een bug die niet op de pagina ‘Gekende 
problemen’ staat, dan mag u dat steeds aan ons melden.  

1.1. Werkingsprincipe van de import  

In de EPB-software 3G is een XSD-schema aanwezig. Om een 3D-import te kunnen uitvoeren, moet u 
een XML-bestand aanmaken in het tekenprogramma dat u gebruikt. Dit XML-bestand moet voldoen 
aan het XSD-schema. Het is aan de ontwikkelaars van tekenprogramma’s om zo’n XML-bestand te 
ontwikkelen. Het VEKA stelt het XSD-bestand ter beschikking.  

Tips:  

• u kunt het XSD-schema terugvinden in de installatiemap van de EPB-software: 
PEB\11.5.3_x64\document\documentBIM 

• u kunt ook enkele voorbeeld-XML-bestanden terugvinden in de installatiemap van de EPB-
software:  
PEB\11.5.3_x64\document\documentBIM\Examples\Flanders 

Let op: de mogelijkheid is vanaf deze softwareversie aanwezig in de EPB-software 3G. Maar de 
ontwikkelaars van tekenprogramma’s zullen de mogelijkheid om een geschikt XML-bestand te 
exporteren nog moeten ontwikkelen. 

1.2. Uitvoeren van de 3D-import 

Eens u beschikt over een XML-bestand kunt u dit importeren in de EPB-software 3G. Hiervoor volgt u 
de onderstaande stappen. 

1. Maak een nieuw project aan. 
2. Druk in de menubalk op het icoontje ‘XML’ en selecteer het XML-bestand dat u wilt 

importeren. 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/EPB-software/3G
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-software/helpdesk/3g-software/algemene-installatie-en-opstartproblemen
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-software/helpdesk/3g-software/resultaten-worden-niet-berekend
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-software/helpdesk/3g-software/resultaten-wijzigen-na-conversie
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
mailto:veka@vlaanderen.be
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3. Er verschijnt een pop-up venster waarin u een overzicht krijgt van alle gegevens die u kunt 
importeren. Als u bepaalde gegevens niet wilt importeren, kunt u die hier afvinken.  
 

 
 

4. Druk op ‘Import bevestigen’ om de 3D-import uit te voeren.  

 

U kunt ook op de volgende manier te werk gaan. 

1. Bij het openen van de software drukt u onmiddellijk op het icoontje ‘XML’. 
2. Nu krijgt u eerst een pop-up-venster waarin u het nieuwe project een naam en 

opslaglocatie moet geven. 

 
3. Pas nadat u dit gedaan heeft, krijgt u de pop-up om het XML-bestand te selecteren. 
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4. Er verschijnt een pop-up venster waarin u een overzicht krijgt van alle gegevens die u 
kunt importeren. Als u bepaalde gegevens niet wilt importeren, kunt u die hier 
afvinken.  

5. Druk op ‘Import bevestigen’ om de 3D-import uit te voeren.  

Voorlopig is het enkel mogelijk om geometrische gegevens te importeren. Meer gedetailleerde 
informatie (zoals samenstelling van wanden of gegevens over de installaties) kunt u nog niet 
importeren.    

Het is wel mogelijk om meerdere XML-bestanden (bijvoorbeeld van verschillende gebouwen) op te 
laden in één peb-bestand. Hiervoor drukt u na het importeren van het eerste XML-bestand gewoon 
opnieuw op het XML-icoontje. 

1.3. Mogelijkheid om opnieuw te importeren 

Wijzigt u na de 3D-import nog iets aan het 3D-model? Dan kunt u de 3D-import opnieuw uitvoeren. 

Op de verschillende tabbladen in het pop-up-venster kunt u zien welke gegevens nieuw geïmporteerd, 
gewijzigd, of verwijderd zijn in de nieuwe XML. U kunt hier nakijken of dit klopt en eventuele foutieve 
wijzigingen uitvinken. 

 

1.4. Link met de bibliotheek 

Bij de import van een XML-bestand is het mogelijk om de scheidingsconstructies onmiddellijk aan de 
bibliotheek te linken. Hierbij kunt u ervoor kiezen om deze te linken aan een nieuw 
bibliotheekelement, of aan een voorgaande scheidingsconstructies van hetzelfde type (om ze aan 
hetzelfde bibliotheekelement te linken).  

Let op: na de import moet u wel zelf nog de samenstelling van de scheidingsconstructie toevoegen aan 
het bibliotheekelement. Deze informatie wordt niet mee geïmporteerd uit het 3D-model.  
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