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Inleiding 

Vanaf vandaag, 27 september 2021, is de versie 12.0.5 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze 
versie is vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank 
vanaf 11 oktober 2021.  

In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van de wijzigingen in deze nieuwe versie. Naast 
deze wijzigingen zijn ook een aantal bugs opgelost die niet in dit document vermeld staan. U kunt deze 
raadplegen op de pagina ‘Gekende problemen’.  

 

1. Nieuwe grafische interface voor de EPB-software (JavaFX) 

Een software is opgebouwd uit een reeks structurele componenten. Om de grafische interface (GUI) 
van de applicatie vorm te geven, wordt er gebruik gemaakt van een ‘gebruikersinterfacebibliotheek’. 
De EPB-software 3G gebruikt hiervoor sinds het begin de ‘Java Swing-technologie’. Deze technologie 
zal echter niet langer ondersteund worden, waardoor een wijziging nodig is. Om de verdere 
ontwikkeling van de EPB-software mogelijk te maken en tegelijkertijd ook de gebruiksvriendelijkheid 
ervan te verbeteren, hebben de drie gewesten besloten om te migreren naar de modernere Java FX-
technologie.  

 

Gezien de grote omvang van deze migratie gebeurt dat in verschillende fases. In deze softwareversie 
12.0.5 is al een eerste deel van de migratie uitgevoerd. U zult zien dat bepaalde grafische elementen, 
zoals drop-down-menu’s, knoppen, pictogrammen, pijlen en sommige invoervelden er nu anders 
uitzien.  

 

Bijvoorbeeld een screenshot uit softwareversie 11.5.4 

 
Bijvoorbeeld een screenshot uit softwareversie 12.0.5 

 
 

Omdat de migratie nog niet volledig rond is, zou het kunnen dat u in deze softwareversie nog lay-out 
problemen of een trage werking vaststelt. Als u daar (grote) hinder van ondervindt, mag u dit zeker 
melden via veka@vlaanderen.be. Omschrijf het probleem dan uitvoerig en voeg eventueel ook enkele 
screenshots toe.  

 

Volgens de huidige planning zal de volledige migratie afgerond zijn op het einde van 2022. Vanaf dan 
zullen de technische mogelijkheden van deze nieuwe grafische omgeving optimaal benut kunnen 
worden. Zo hopen we de gebruiksvriendelijkheid nog verder te verbeteren en de tijd die nodig is om 
een project in te geven, te verminderen.  

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
mailto:veka@vlaanderen.be
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2. Gebruiksvriendelijkheid 

Zoals bij elke softwareversie is ook bij deze softwareversie gewerkt aan het verbeteren van de 
gebruiksvriendelijkheid: 

- er is overbodige invoer geschrapt, zoals de vraag ‘toestel met of zonder condensatie’ 

voor toestellen met een vermogen lager dan 70 kW; 

- er zijn validaties toegevoegd en verbeterd, bijvoorbeeld om te vermijden dat u 

structurele fouten krijgt bij het indienen op de databank of om te vermijden dat 

noodzakelijke gegevens niet worden ingevoerd;  

- er zijn extra informatieve blauwe zinnen toegevoegd en de helpfunctie is op bepaalde 

plaatsen uitgebreid;  

- de leesbaarheid is verbeterd waar dat nodig was;  

- de extra invoer is zoveel mogelijk opgenomen in het conversievenster.  

Daarnaast zijn enkele specifieke verbeteringen doorgevoerd voor de gebruiksvriendelijkheid. Meer 
informatie vindt u in de paragrafen hieronder.  

2.1. Aantal vensters ingeven 

Tot softwareversie 11.5.4 moest u elk venster afzonderlijk ingeven, ook al ging het om vensters 
met exact dezelfde eigenschappen. Vanaf deze softwareversie is het mogelijk om bij een 
venster een aantal in te voeren. U voert hier het aantal keer in dat het venster voorkomt in de 
EPB-eenheid.  
Let op: enkel vensters met exact dezelfde eigenschappen mag u op deze manier ingeven. Dus 
ook de oppervlakte, oriëntatie, beschaduwing, … moet dezelfde zijn.  
 

 
 
In de boomstructuur wordt weergegeven hoe vaak het betreffende venster voorkomt.  

 
 
In de formulieren zal elk venster wel afzonderlijk worden vermeld. Als u bijvoorbeeld ingeeft 
dat een venster vier keer voorkomt, zal het op de formulieren ook vier keer voorkomen.  
 
Let op: bij conversie naar de softwareversie 12.0.5 zal voor alle reeds ingegeven vensters het 
aantal standaard op ‘1’ gezet worden. Dat zal niet verschijnen in het conversievenster.  
 

2.2. Koppeling tussen ’Hygiënische ventilatie’ en ‘Voorverwarming’ bij de vraag 
‘debieten gemeten?’ 

Bij EPB-eenheden met een warmteterugwinapparaat wordt er tot softwareversie 11.5.4 op 
twee plaatsen gevraagd of de debieten al dan niet gemeten zijn: één keer in het deel 
‘Hygiënische ventilatie’ van de EPB-eenheid en een tweede keer in het deel ‘Voorverwarming’ 
van de ventilator/ventilatiegroep.  
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Om overbodige invoer te vermijden, zal vanaf deze softwareversie de software automatisch 
de vraag in het deel ‘Voorverwarming’ invullen op basis van de invoer op de vraag in het deel 
‘Hygiënische ventilatie’ van alle aangesloten ventilatiezones. Zo zal het ook niet meer mogelijk 
zijn om fouten te maken bij deze invoer (zoals bijvoorbeeld ingeven in het deel ‘Hygiënische 
ventilatie’ dat alle debieten gemeten zijn, terwijl in het deel ‘Voorverwarming’ ingegeven is 
dat niet alle debieten gemeten zijn).  
 
In de softwareversie 12.0.5 zal de vraag in het deel ‘Voorverwarming’ uitgegrijsd zijn en geeft 
een blauwe informatieve zin meer toelichting.  
 
- Als voor alle aangesloten ventilatiezones ingegeven werd dat alle debieten gemeten 

werden, zal het antwoord op de vraag op ‘ja’ staan.  

 
 
- Als voor minstens één aangesloten ventilatiezones ingegeven werd dat niet alle debieten 

gemeten werden, zal het antwoord op de vraag op ‘nee’ staan.  

 
 
Ook werd de vraagstelling in het deel ‘Hygiënische ventilatie’ aangepast. De vraag luidt nu ‘Alle 
mechanische debieten zijn gemeten’ in plaats van ‘Alle ingevoerde debieten zijn gemeten’. 
Deze aanpassing werd doorgevoerd omdat mechanische debieten die niet gemeten werden 
momenteel niet moeten ingevoerd worden. Het is immers niet mogelijk om een nuldebiet te 
rapporteren. Ook hier verschijnt een verduidelijkende informatieve zin.  
 

 
 
Let op!  

• Deze koppeling is enkel uitgevoerd voor projecten met bouwaanvraag vanaf 2019. 

• Bij conversie naar de softwareversie 12.0.5 zal het conversievenster altijd verschijnen. 
U kunt dan per ventilatiezone aanduiden of alle mechanische debieten al dan niet 
gemeten zijn.  
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2.3. Toegevoegde validatie lijnbouwknopen 

Bij de ingave van een lijnbouwknoop moeten de segmenten steeds gekoppeld worden aan een 
energiesector of functioneel deel. In de vorige softwareversies was het in sommige gevallen 
mogelijk om resultaten te berekenen als er geen energiesector of functioneel deel geselecteerd 
was.  

 
 
In deze versie 12.0.5 is een validatie toegevoegd: als er geen energiesector of functioneel deel 
verbonden is met het segment, zullen de resultaten niet berekend worden.  
Zowel in het dashboard als onderaan het invoerscherm van de bouwknopen is de reden 
aangegeven waarom de resultaten niet berekend kunnen worden.  
 

 
 

 
 
Zodra u de ontbrekende invoer aanvult, zullen de resultaten wel correct berekend worden.  
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3. Wijzigingen voor aanvragen vanaf 2022 

Let op: de meeste van de onderstaande wijzigingen kregen een eerste principiële goedkeuring op 16 
juli 2021. Ze zijn opgenomen in de versie 12.0.5 van de software, maar nog niet opgenomen in de 
regelgeving. Na de definitieve goedkeuring volgt een nieuwsbrief met meer toelichting over alle 
wijzigingen die ingaan vanaf 2022. De wijzigingen zullen dan ook aangevuld zijn op de EPB-pedia. Aan 
de hand van de onderstaande toelichting kunt u de impact al bekijken. 

3.1. Installatie-eisen 

Zoals ook al vermeld in de nieuwsbrief van december 2020 is Bijlage XII van het Energiebesluit, 
over de installatie-eisen, aangepast voor bouwaanvragen vanaf 2022.  
 
In de nieuwe eisen wordt het systeemrendement van de technische bouwsystemen uniform 
bepaald aan de hand van correctiefactoren voor het adequaat installeren, dimensioneren, 
afstellen en controleren. Het toepassingsgebied van de installatie-eisen wordt verruimd naar 
alle centrale warmteopwekkers en naar alle ventilatietoestellen (behalve natuurlijke toevoer 
en afvoer). Tot slot zijn de eisen zoveel mogelijk afgestemd op de Ecodesignverordeningen. 
 
Deze wijzigingen zijn nu ook geïmplementeerd in de EPB-software. Voor meer uitleg over deze 
nieuwe installatie-eisen verwijzen we naar de EPB-pedia:  
- Installatie-eisen voor ruimteverwarming 

- Installatie-eisen voor sanitair warm water en verdeling 

- Installatie-eisen voor koelsystemen 

- Installatie-eisen voor ventilatiesystemen 

 

3.2. Externe koudelevering voor EPW 

Een systeem van externe koudelevering is een koudenet dat instaat voor de distributie van 
koude voor gebouwen op meerdere sites. Tot nu toe kon u dergelijk systeem nog niet 
inrekenen.  
Voor woongebouwen met bouwaanvraagdatum vanaf 2022 zal het wel mogelijk zijn om dit in 
te rekenen. Meer uitleg over de rekenmethode en de ingave in de EPB-software kunt u 
terugvinden op de EPB-pedia.  
 

3.3. Wijziging fcool,pref (EPN) 

Bij de combinatie van meerdere koude-opwekkers zijn twee onduidelijkheden in de wetgeving 
vastgesteld. 
- Bij grenswaarden van de hulpvariabele is de preferente fractie niet gedefinieerd. Voor 

bouwaanvragen vanaf 2022 is hiervoor wel een waarde voorzien. 

- Bij een combinatie van een thermische koelmachine en een open systeem van 

geocooling is niet vastgelegd welke opwekker preferent is. In de regelgeving en in de 

software is verduidelijkt dat in dit geval het open systeem van geocooling de preferente 

opwekker is. 

 

https://www.energiesparen.be/epb-pedia/regelgeving/energiebesluit/bijlagexii
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/ruimteverwarming
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/sanitair-warm-water-en-verdeling
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/koelsystemen
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/technieken/ventilatie/installatie-eisen
https://energiesparen.login.paddlecms.net/epb-pedia/externe-koudelevering-wooneenheden
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3.4. Wijziging hulpenergie van combilus die enkel in de winter gebruikt wordt 

Bij combilussen die enkel in de wintermaanden worden gebruikt, wordt in de zomermaanden 
overgeschakeld op elektrische weerstanden in de satellietboilers. In die maanden werken de 
circulatiepompen in de combilus zelf dus niet.  
 
Tot nu toe werd hier geen rekening mee gehouden voor het bepalen van het 
hulpenergiegebruik. Vanaf 2022 wordt het hulpenergiegebruik van een dergelijke combilus in 
de zomermaanden wel gelijkgesteld aan nul. 
 

3.5. Eisen 2022 

In de versie 12.0.5 zijn volgende aangepaste EPB-eisen voor bouwaanvragen vanaf 2022 
opgenomen: 
- de E-peileis voor ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen wordt 

maximaal E60.  

- de E-peileisen voor de functies van niet-residentiële gebouwen wijzigen, zowel voor 

nieuwbouw als voor ingrijpende energetische renovaties; 

- de S-peileis voor nieuwe woongebouwen wordt maximaal S28.  

Let op: zoals in de vorige nieuwsbrief (augustus 2021) vermeld, voorziet de Vlaamse Regering 
in een compensatiemogelijkheid via een strenger E-peil, als S28 niet behaald kan worden. Dit 
is echter nog niet geïmplementeerd in deze softwareversie.  

 

 

 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/E-peil-NietRes-2022
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/E-peil-IER-2022
https://us8.campaign-archive.com/?u=6d5e627e3e775ab6d0f2432dd&id=e716411142

