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Inleiding 

Vanaf vandaag, 10 januari 2022, is de versie 12.5.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze versie 
is  meteen, vanaf 10 januari, vereist voor  het indienen van startverklaringen en aangiften op de 
energieprestatiedatabank. 

Let op: uitzonderlijk is er geen termijn van twee weken waarin het nog toegelaten is om 
startverklaringen en aangiften in te dienen met de vorige versie. 

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. Werken op een cloudgebaseerde toepassing wordt afgeraden 

Via de helpdesk worden steeds vaker problemen gemeld met bestanden die opgeslagen zijn op een 
cloudgebaseerde toepassing, zoals een gedeelde netwerkschijf of een opslagtoepassing online. Het 
gaat dan over het optreden van foutmeldingen, bestanden die men niet meer kan openen, of 
bestanden die niet correct opgeslagen worden.  

De EPB-software is momenteel niet geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze 
toepassingen. Dat kan zorgen voor corrupte bestanden en ongewenst gedrag bij het opslaan en laden 
van een project.  

De drie gewesten hebben de opdracht gegeven aan de softwareontwikkelaar om dit met prioriteit te 
onderzoeken en een oplossing uit te werken.  

In tussentijd raadt het VEKA gebruikers aan om niet rechtstreeks bestanden op te slaan ‘in the cloud’, 
of te openen vanuit dergelijke toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan verder in 
te werken. 

2. Gebruiksvriendelijkheid 

Zoals bij elke softwareversie is ook bij deze softwareversie gewerkt aan het verbeteren van de 
gebruiksvriendelijkheid. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.  

2.1. Uitbreiding helpfunctie en toevoegen extra informatieve blauwe zinnen 

De helpfunctie is op bepaalde plaatsen uitgebreid of verduidelijkt. Ook zijn er nu meer 
invoervelden waar in de helpfunctie rechtstreeks naar de EPB-pedia gelinkt wordt.  

Ook zijn er extra informatieve blauwe zinnen toegevoegd om bepaalde zaken te verduidelijken.  

2.2. Verbeteringen aan het dashboard  

Er zijn een aantal extra (blokkerende) validaties toegevoegd om foutieve invoer te vermijden.  
 
Bijvoorbeeld: als u bij een EPW-project kiest voor de vereenvoudigde berekening voor de 
hulpenergie ventilatie, zal er een blokkerende validatie verschijnen als u aangeeft dat er geen 
ventilator aanwezig is die enkel instaat voor hygiënische ventilatie en er geen ventilator is voor 
luchtverwarming. Dat is in de praktijk namelijk niet mogelijk: er moet minstens één ventilator 
aanwezig zijn als u een ventilatorgroep aanmaakt.  
 
Daarnaast zijn verschillende onterechte blokkerende validatieregels opgelost en zijn enkele niet-
blokkerende foutieve validatieregels herbekeken. Ook werden enkele validatieregels die als 
onduidelijk ervaren werden, verduidelijkt of op meerdere plaatsen weergegeven.  

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
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2.3. IDA-C1 en IDA-C2 niet toegelaten bij EPN 

Bij EPN-projecten beantwoordt een regeling van de luchtkwaliteit uit klasse IDA-C1 of IDA-C2 niet 
aan de regelgeving. Dat is het geval sinds het begin van de EPB-regelgeving.  
 
Tot op vandaag verscheen er enkel een niet-blokkerende melding, dus zonder gevolgen voor de 
berekening van het project.  
 

 
 
Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022 zal in de versie 12.5.1 duidelijk aangegeven worden dat  
dergelijke regelingen niet zijn toegelaten. Bovendien zullen de hygiënische debieten niet 
ingerekend worden.  
 

• Bij het selecteren van een regeling ‘IDA-C1’ of ‘IDA-C2’ verschijnt een pop-up: 

 
 

• Als u toch op ‘Ja’ klikt, zal een blauwe informatieve zin verschijnen die duidelijk maakt 
dat dit niet toegelaten is.  

          
 

 

• Bij het ingeven van de toe- en afvoeropeningen zal een blauwe informatieve zin 
verschijnen die zegt dat het debiet enkel in rekening gebracht zal worden voor de 
energetische berekeningen (zoals hulpenergie en de reductiefactor voor 
voorverwarming).  

 
 

• Bij de resultaten van de hygiënische ventilatie zult u zien dat de debieten op nul gezet 
worden en dus niet ingerekend worden.  
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• Voor de energetische berekeningen (zoals voorverwarming en hulpenergie) zullen de 

ingegeven debieten wel in rekening gebracht worden.  
Let op: in de versie 12.5.1 is een bug aanwezig, waardoor de debieten voor de bepaling 
van de hulpenergie als nul beschouwd worden. Dit zorgt ervoor dat er te weinig 
hulpenergie ingerekend wordt. Dit probleem staat toegelicht op de pagina ‘Gekende 
problemen’, waar u ook de status ervan kunt opvolgen.  

2.4. Mogelijk om deuropening in plafond of in vloer in te geven  

Tot op vandaag was het niet mogelijk om een deuropening in een vloer (bijvoorbeeld een luik naar 
een kelder of kruipruimte) of in een plafond (bijvoorbeeld een luik naar een zolder) in te geven in 
de EPB-software. In de versie 12.5.1 werd deze mogelijkheid toegevoegd.  

Bij het aanmaken van een scheidingsconstructie van het type ‘Deur’ verschijnen nu twee extra 
keuzemogelijkheden om de positie van de deur te bepalen. Op die manier wordt met de correcte 
overgangsweerstanden gerekend.  

 

Let op: de implementatie hiervan in de versie 12.5.1 bevat nog enkele rekenkundige fouten. Dit 
probleem staat toegelicht op de pagina ‘Gekende problemen’, waar u ook de status ervan kunt 
opvolgen.  

2.5. Geheugenproblemen op MAC-computers 

Sinds de versie 12.0.5 wordt regelmatig gemeld dat de EPB-software op MAC-computers crasht 
zonder een duidelijke reden. Een van de oorzaken daarvan is dat er standaard te weinig geheugen 
aan de applicatie werd toegekend. Een workaround bestond erin om het toegekende geheugen te 
verhogen in het app.properties-bestand.  

In de versie 12.5.1 is dit probleem aangepakt. Zo zal het standaardgeheugen dat toegekend wordt 
aan de EPB-software verhoogd worden en zijn er een aantal acties ondernomen om de 
geheugenproblemen aan te pakken.  

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
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Let op: deze oplossing is nog geen oplossing voor de gebruikers die werken met een recente MAC-
computer die voorzien is van de chip ‘M1’ én waarop het recente besturingssysteem ‘Monterey’ 
geïnstalleerd is. De softwareontwikkelaar behandelt dit probleem met hoge prioriteit.    

2.6. Uitbreiding van de bibliotheek  

Op vraag van het extern testteam werd een bibliotheekelement toegevoegd voor de 
warmteopwekkingstoestellen bij renovatie. Sinds de update van de rekenmethode (voor 
bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022 worden er immers meer gegevens gevraagd, waardoor een 
bibliotheekelement zeer handig kan zijn.  
 
U kunt deze terugvinden onder de Installatiecomponenten, in zowel de globale bibliotheek als de 
projectbibliotheek.  
 

 
 
Bij de invoervelden voor de installatie-eisen kunt u vervolgens een element uit de bibliotheek 
importeren of een element naar de bibliotheek exporteren.  
 

 

2.7. De tijd om gegevens in te voeren is verder beperkt  

Ook in de versie 12.5.1 zijn enkele acties ondernomen om de tijd die u nodig heeft om een project 
volledig in te vullen, verder te beperken. 
 

• De tabellen zijn overal vergroot. Dat maakt het in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij 
projecten met veel ruimtes (voor ventilatie) of veel tappunten voor sanitair warm water) 
makkelijker om het overzicht te behouden, zonder dat u veel moet scrollen.  
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• Overbodige gegevensinvoer is op een aantal plaatsen geschrapt. Zo is het bijvoorbeeld bij 
zonnepanelen niet meer nodig om de oppervlakte in te geven.  
 

• Voor bouwaanvragen vanaf 2018 werd in de knoop van de EPB-eenheid niet langer de 
totale verliesoppervlakte van de EPB-eenheid weergegeven. Om de totale 
verliesoppervlakte te weten te komen (bijvoorbeeld voor het ingeven van het lekdebiet bij 
50 Pa na een luchtdichtheidsmeting) moest u dit opzoeken bij de Vorminformatie in het 
tabblad ‘Resultaten’.  
In de versie 12.5.1 werd dit veld opnieuw toegevoegd, zodat u dit niet ergens anders moet 
opzoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Oplossen van structurele fouten op de energieprestatiedatabank  

Er zijn ontwikkelingen gedaan om het aantal structurele fouten op de energieprestatiedatabank 
verder te reduceren. 
 

3. Wijzigingen voor aanvragen vanaf 2022 

In de versie 12.5.1 werden alle beleids-en methodewijzigingen voor aanvragen vanaf 2022 toegevoegd, 
die nog niet in een eerdere versie opgenomen waren. Deze wijzigingen worden ook toegelicht in de 
nieuwsbrief van 21 december 2021, de nieuwsbrief van 10 januari 2022 en de EPB-pedia. Hieronder 
wordt de invoer in de EPB-software van deze wijzigingen kort toegelicht.  

3.1. EPB-plicht voor vrijstaande zorgwoningen 

Vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² waarvan de melding wordt gedaan vanaf 2 januari 
2022 zijn EPB-plichtig. In de EPB-software zal er voor EPW-projecten een extra invoerveld 
verschijnen waarin u aangeeft of het al dan niet om een dergelijke constructie gaat.  

 

Deze constructies zijn vrijgesteld van de S-peileis en de eis op de oververhittingsindicator. Ter 
informatie kunt u wel de berekende waarden hiervan terugvinden in het tabblad ‘Resultaten’ van 
de EPB-eenheid.  

3.2. Compensatieregeling bij het niet behalen van S-peil S28 

De Vlaamse Regering voorziet in een compensatiemogelijkheid waarbij de bouwheer de 
aanscherping van de S-peileis van S31 naar S28 kan compenseren door een lager E-peil te 
realiseren. Dit is geïmplementeerd in deze versie 12.5.1.  

https://us8.campaign-archive.com/?u=6d5e627e3e775ab6d0f2432dd&id=16ca9335e7
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/nieuwsbrieven
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/overzicht-epb-wijzigingen/epb-wijzigingen-vanaf-2021
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/vrijstaande-zorgwoningen
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/s-peil
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Let op: bij een project dat voldoet dankzij deze compensatieregeling, zal u het volgende zien in het 
resultatenvenster: 

- De S-peileis blijft op 28 staan, maar er zal wel een ‘groen vinkje’ verschijnen als het project 
voldoet aan de eisen via de compensatieregeling (dus aan een lager E-peil dan vereist is). 

- De E-peileis wordt aangepast naar de strengere E-peileis uit de compensatiemogelijkheid:  E25 
voor bouwaanvragen in 2022 en E20 voor bouwaanvragen vanaf 2023.  

 

3.3. Verbod op plaatsing van stookolieketels voor nieuwbouw en IER 

In EPB-eenheden met als aard van de werken ‘nieuwbouw’ of ‘IER’ mag bij omgevingsaanvragen 
vanaf 1 januari 2022 geen stookolieketel meer geplaatst worden. Dit plaatsingsverbod maakt geen 
deel uit van de EPB-regelgeving. U rapporteert dus waarheidsgetrouw: als een stookolie geplaatst 
is, rapporteert u die.  

In de EPB-software zal wel een melding verschijnen die u erop wijst dat het plaatsen van een 
stookolieketel niet toegelaten is. Deze melding verschijnt bij de opwekker als u kiest voor de 
energiedrager ‘gasolie’.  

 

Deze melding zal ook verschijnen bij het genereren van een startverklaring of aangifte. De melding 
is echter niet blokkerend, maar informatief: het genereren van het epbs- of epba-bestand blijft 
mogelijk.   

 

3.4. Nieuwe E-peileisen voor niet-residentiële gebouwen 

Tot 2021 volgden nieuwe publieke gebouwen een voorloperstraject, met strengere E-peileisen dan 
de niet-publieke gebouwen. Sinds 2021 volgen zij dezelfde E-peileisen.  

Voor nieuwe EPN-gebouwen met aanvraagdatum vanaf 2022 verstrengen de E-peileisen voor 
bepaalde functies. Deze strengere E-peileisen zijn geldig voor zowel publieke als niet-publieke 
gebouwen.  

Voor niet-publieke gebouwen zijn de strengere eisen vanaf 2022 al ingevoerd in de versie 12.0.5. 
In de versie 12.5.1 zijn de strengere E-peileisen ook voor de publieke gebouwen met 
omgevingsvergunningsaanvraag vanaf 2022 aangevuld.  

3.5. Aangepaste boetebepaling voor installatie-eisen 

Naar aanleiding van de aanpassing van de rekenmethode voor de installatie-eisen is ook de 
boetebepaling aangepast. Dit was al gedeeltelijk geïmplementeerd in softwareversie 12.0.5 en 

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/verwarming/duurzaam-verwarmen/verbod-op-het-plaatsen-en-vervangen-van-stookolieketels
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/e-peil-nietres-2022
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verder, maar in de versie 12.5.1 zijn alle aanpassingen volledig doorgevoerd. De onderstaande 
boetebedragen zijn aangepast, de rest blijft ongewijzigd.  

Type toestel Boetebedrag vanaf 2022 

Ruimteverwarming 

• Ketels 

• Warmtepompen 

• Externe warmtelevering en andere 
opwekkers 

 

• 100€ per m² 

• 15€ per m² 

• 100€ per m² 

 

Ventilatie 22€ per m² 

3.6. Afronding ventilatiedebieten op geheel getal 

Voor projecten met bouwaanvraagdatum tot en met 2021 worden de ventilatiedebieten afgerond 
tot op 3 cijfers na de komma. Voor projecten met bouwaanvraagdatum vanaf 2022 zullen alle 
ventilatiedebieten afgerond worden tot op de eenheid.  

 

U kunt wel nog debieten met meerdere cijfers na de komma ingeven. De software zal de afronding 
dan zelf uitvoeren. Hieronder ziet u bijvoorbeeld het ingegeven debiet voor de afvoeropening in 
de keuken. 

 

3.7. Externe koudelevering EPN 

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 een dergelijk systeem nog niet inrekenen.  
 
Voor niet-residentiële gebouwen met bouwaanvraagdatum vanaf 2022 zal het wel mogelijk zijn 
om dit in te rekenen. Meer uitleg over de rekenmethode kunt u terugvinden op de EPB-pedia. 

 
Om een systeem van externe koudelevering voor EPN-eenheden in te geven, maakt u een 
warmte/koudeopwekker aan. Bij ‘Soort toestel’ kiest u voor ‘Externe koudelevering’.  
 

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/ruimteverwarming/ketel-op-gasvormige-of-vloeibare-brandstoffen
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/ruimteverwarming/elektrische-warmtepomp
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/ruimteverwarming/externe-warmtelevering
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/ruimteverwarming/alle-andere-opwekkers
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/installatie-eisen/ruimteverwarming/alle-andere-opwekkers
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/technieken/ventilatie/installatie-eisen
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/opwekking/koelsystemen/externe-koudelevering-in-niet-residenti%C3%ABle-eenheden?language=nl
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Vul nadien alle gegevens in over het koudenet. Via een verdeelsysteem voor koeling kunt u het 
koudenet linken aan de aangesloten EPN-eenheden.  

3.8. Interpolatie U-waarden van houten raamprofielen 

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 worden de waarden bij ontstentenis voor Uf van houten 
raamprofielen op een meer nauwkeurige manier bepaald. Zie bijlage D van het 
Transmissiereferentiedocument.  

De Uf-waarde wordt bepaald door de waarde die bij een vastgelegde profieldikte in de tabel 
behoorde. Voor bouwaanvragen voor 2022 werd voor niet-vermelde dikten in de tabel de Uf-
waarde beschouwd overeenkomend met de eerst vermelde kleinere dikte in de tabel.  Voor 
bouwaanvragen vanaf 2022 wordt de  Uf-waarde bepaald op basis van de exacte profieldikte via 
lineaire interpolatie tussen de waarden van de tabel. 

De invoer in de software blijft nagenoeg dezelfde. U kan voortaan de werkelijke dikte van het 
profiel  ingeven, in plaats van een diktecategorie te kiezen uit een dropdownmenu.  

 

 

 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/bijlagen-coordinatieMB#bijlage4
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/bijlagen-coordinatieMB#bijlage4
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4. Aanpassingen 3D-import 

In de versie 12.5.1 zijn ook een paar wijzigingen uitgevoerd aan het XSD-schema van de 3D-import. 
Zo zijn alle administratieve gegevens verwijderd. Het gaat dan onder meer over de velden 
‘BuildingType’, ‘region’, ‘permit-request-date’, ‘building-type-precision’, ‘unit-type’, … 

De gebruiker zal vanaf nu eerst deze administratieve gegevens moeten ingeven, voordat de 3D-
import kan uitgevoerd worden. Nadat u het xml-bestand geselecteerd hebt, zal het scherm 
verschijnen om de administratieve gegevens in te vullen.  

 

Eens u daar alle gegevens hebt ingevuld (regio, datum aanvraag vergunning en de aard van de 
werken), zal het scherm van de import van het xml-bestand pas verschijnen.  

 

Let op: deze wijziging zorgt ervoor dat de eerste versie van het XSD 1.0.0 niet langer ondersteund 
zal zijn. Vanaf de versie 12.5.1 zal enkel nog versie 2.0.0 van het XSD ondersteund worden. Gelieve 
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hiermee rekening te houden bij ontwikkelingen hieraan. In de toekomst zal getracht worden om 
het toch mogelijk te maken om vorige versies van het XSD te blijven ondersteunen.  

Let op: door deze wijziging zijn de voorbeelden niet langer regiogebonden. U kunt alle voorbeeld-
xml-bestanden terugvinden in de installatiemap van de EPB-software:  

PEB\12.5.1_x64\document\documentBIM\Examples  

 

5. Beveiligingslek bij het gebruik van een externe bibliotheek opgelost 

In december werd een beveiligingslek “log4j-Shell” ontdekt en publiek gemaakt. Het gaat om een lek 
dat in bepaalde versies van de “log4j-bibliotheek” aangetroffen is. Dat is een bibliotheek die door veel 
Java-applicaties gebruikt wordt.  

Ook de EPB-software maakte gebruik van deze “log4j-bibliotheek”, en meer bepaald van een van de 
versies die geraakt is door het beveiligingslek. Omdat de EPB-software een “desktop-based” applicatie 
is (ook “stand alone” genoemd), is het risico op beveiligingsproblemen echter gering. De externe 
toegang tot de EPB-software is immers beperkt.  

De softwareontwikkelaar heeft één geval geïdentificeerd waar het beveiligingslek tot een probleem 
kan leiden, namelijk wanneer gebruik gemaakt wordt van een externe bibliotheek. Bij het gebruik van 
een externe bibliotheek stelt men een bibliotheek ter beschikking van andere gebruikers, bijvoorbeeld 
door de bibliotheek op een server of een externe computer te installeren en daarvoor de juiste poorten 
te openen. Onze inschatting is echter dat de externe bibliotheek eerder zelden gebruikt wordt, en als 
die gebruikt wordt, die vooral gedeeld wordt binnen een lokaal netwerk.  

In de versie 12.5.1 is een structurele oplossing voor dit probleem opgenomen: er wordt niet langer 
gebruik gemaakt van de getroffen versies van de “log4j-bibliotheek”. We raden alle gebruikers dan ook 
aan om zo snel mogelijk de update naar deze nieuwe versie 12.5.1 uit te voeren.  

 

 


