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Inleiding 

 
Vanaf vandaag, 12 juli 2022, is de versie 13.0.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze versie is 
vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank vanaf 
dinsdag 16 augustus 2022.  

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. Gekende problemen: stand van zaken 

1.1. Werken op een cloudgebaseerde toepassing wordt nog steeds afgeraden  

Via de helpdesk werden problemen gemeld met bestanden die opgeslagen zijn op een 
cloudgebaseerde toepassing, zoals een gedeelde netwerkschijf of een opslagtoepassing online. 
Begin 2022 gaven de drie gewesten de opdracht aan de softwareontwikkelaar om dit met 
prioriteit te onderzoeken en een oplossing uit te werken.  

In de versie 12.5.7 (release mei 2022) werd een oplossing geïntegreerd, die bij het testen door de 
drie gewesten en door het extern testteam positief beoordeeld werd.  

Via de helpdesk ontvangen wij echter signalen dat deze oplossing in de versie 12.5.7 niet bij alle 
gebruikers goed werkt. Bij het opslaan van bestanden kan er iets fout lopen, waardoor de 
bestanden corrupt worden, een grootte van 0 kB krijgen en niet meer geopend kunnen worden.  

Het VEKA raadt daarom alle gebruikers opnieuw 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. De softwareontwikkelaar werkt verder aan een oplossing.  

In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg 
ons in dat geval de nodige bestanden. 

 

1.2. Vreemde weergave mogelijk bij gebruik hoge resolutie schermen  

Gebruikers waarbij de schaalinstellingen van het scherm op meer dan 200% staat ingesteld, 
kunnen merken dat de EPB-software vanaf de versie 12.5.7 er anders uitziet. De vormgeving van 
de software ziet er dan verouderd uit.  

Enkele voorbeelden:  

 

 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/gekende-problemen
https://www.energiesparen.be/epb-pedia/epb-software/software-3g/bestand-opent-niet


 

 

 

3 

    
    3 

EPB-software 3G: versie 13.0.1   

          Versie juli 2022 

 

Dat is het gevolg van een (tijdelijke) oplossing voor een weergaveprobleem die sommige 
gebruikers met een scherm met zeer hoge resolutie ondervonden.  

Wanneer de volledige migratie naar JavaFX afgerond is, zal deze weergave weer hersteld kunnen 
worden en zal de EPB-software er weer normaal uitzien.  

 

1.3. Problemen verbinding globale bibliotheek  

Sinds de versie 12.5.1 ondervinden verschillende gebruikers problemen met de verbinding met 
de globale bibliotheek. Bij het opstarten verschijnt de melding ‘onmogelijk om verbinding te 
maken met de globale bibliotheek’. Bij sommige gebruikers blijkt de globale bibliotheek 
verdwenen te zijn. 

Bij de meeste gebruikers wordt het probleem opgelost als de standaardoplossingen, vermeld op 
onze website, uitgeprobeerd worden.  

De softwareontwikkelaar onderzoekt momenteel waarom deze meldingen verschijnen en werkt 
aan een oplossing. 

 

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. Totale dikte scheidingsconstructie zichtbaar 

Vanaf deze versie 13.0.1 wordt voor alle scheidingsconstructies van het type ‘Muur’, ‘Dak’ en 
‘Vloer’, waarvoor de opbouw in lagen ingevoerd werd, de totale dikte van de 
scheidingsconstructie weergegeven. Dat kan u als verslaggever helpen om na te gaan of u overal 
de correcte dikte hebt ingevoerd. 

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-software/helpdesk/3g-software/bibliotheek
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Let op: als de scheidingsconstructie een laag bevat waarvoor geen dikte bekend is (bijvoorbeeld 
een sterk geventileerde luchtlaag) of een laag die met een dikte-range ingevoerd wordt 
(bijvoorbeeld < 0,01m), wordt de totale dikte van de constructie niet weergegeven.  

 

 

2.2. 3D-module niet meer beschikbaar 

De 3D-module is vanaf de versie 13.0.1 niet meer beschikbaar. Het gebruik van deze module werd 
al langer afgeraden door het VEKA omdat die kon zorgen voor instabiliteit in de werking van de 
software.  
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Voor nieuw aangemaakte projecten en bestaande projecten waarbij de 3D-module niet gebruikt 
werd, is de volledige module verwijderd.  

 

 

Voor bestaande projecten waarbij in een vorige versie al een 3D-model werd toegevoegd, zal de 
3D-module wel beschikbaar blijven. Het VEKA raadt evenwel nog steeds het gebruik van de 3D-
module af.  

 

2.3. Aangepaste opties verduidelijking aard van de werken bij nieuwbouw 

Voor vergunningen vanaf 1 maart 2017 werden de opties voor de verduidelijking over de aard van 
de werken lichtjes aangepast in de EPB-software, om interne processen efficiënter te doen 
verlopen.  

Tot de vorige softwareversie waren de volgende opties mogelijk:  

 

 

Vanaf de versie 13.0.1 zijn de volgende zaken aangepast:  

• De categorie ‘Gedeeltelijke herbouw’ is opgesplitst in twee categorieën:  
o gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen 

aan de buitenomgeving 
o gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens 

1 wooneenheid 

• De categorieën ‘uitbreiding met een BV groter dan 800 m²’ en ‘uitbreiding met minstens één 
wooneenheid’ zijn samengevoegd tot een categorie ‘uitbreiding met een BV groter dan 800 
m³ of met minstens 1 wooneenheid’.  
 

 

 
Bij de omzetting van een bestand uit een vorige versie waarin een van de categorieën ‘uitbreiding 
…’ werd gekozen werd, zal de omzetting naar de nieuwe categorie automatisch gebeuren.  
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Bij de omzetting van een bestand uit een vorige versie waarin de categorie ‘Gedeeltelijke 
herbouw’ ingegeven werd, zal een conversievenster verschijnen. U moet zelf de correcte 
categorie aanduiden.  

 

 

2.4. Verbeteringen aan het dashboard  

In deze versie zijn verschillende onterechte validatieregels opgelost. Daarnaast werden ook 
enkele validatieregels, die als onduidelijk ervaren werden, verduidelijkt of op meerdere plaatsen 
weergegeven. 

 

2.5. Oplossen van structurele fouten op de energieprestatiedatabank 

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

 

2.6. Oplossen van fouten op de formulieren 

In deze versie zijn een aantal fouten op de formulieren opgelost. Zo verscheen een elektrische 
weerstand die ingegeven was als “niet-preferente opwekker” op de formulieren als een 
“preferente opwekker”.  


