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Analyse naar de haalbaarheid van statistische modellen die energiegebruik in 
woningen kunnen voorspellen op basis van gebouwparameters
Matthias Van Hove, Marc Delghust, Arnold Janssens, Onderzoeksgroep Bouwfysica, Universiteit Gent, Juni 2021.

In deze studie rond het reëel jaarlijks energiegebruik in woningen is (i) de relatie tussen het reëel energiegebruik en het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik, gebouwparameters en socio-demografische parameters beschreven en (ii) 
onderzocht welke soort statistische voorspellingsmodellen (i.e., lineaire regressie en neurale netwerken) mogelijk en 
zinvol zijn en wat de te verwachten betrouwbaarheid ervan is. 

De studie is gebaseerd op een zeer grote, geanonimiseerde set van Vlaamse eengezinswoningen (geen appartementen). 
Ze omvat 135166 EPB-wooneenheden (i.e., nieuwbouw vanaf 2006) en 122680 EPC-wooneenheden (i.e., bestaande 
woningbouw van voor 2006, mét EPC-opmaak tussen 2015 en 2018). De belangrijkste gebouwparameters zijn gekend 
via hetzij de EPB-aangifte hetzij via het EPC-certificaat. Na data-cleansing, -filtering en -koppeling met de jaarlijkse 
gas- en elektriciteitsverbruiken van Fluvius blijven 50% van de nieuwbouwwoningen en 57% van de EPC-woningen 
over. Na een aanvullende koppeling met domiciliegegevens van het Rijksregister (i.e., aantal bewoners en hun 
geboortejaar) blijven resp. 41% en 25% van de woningen over. Ondanks de sterke datareductie blijft een betekenisvolle 
sample over van zeer grote omvang. De belangrijkste redenen waardoor cases wegvielen of geweerd dienden te worden 
uit de finale subsets zijn (i) de data-koppeling (i.e., ontbreken of niet terugvinden van wooneenheden in bepaalde 
datasets), (ii) tegenstrijdige data over de aanwezigheid van een PV-installatie, (iii) een gebrek aan meerdere reële 
jaarlijkse betrouwbare gas- en/of elektriciteitsverbruiken en (iv) het hebben van een andere energiedrager dan aardgas of 
elektriciteit voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water (waarvoor geen reële energiegebruiksdata beschikbaar is 
voor analyses en modellering).

Relatie reëel en karakteristiek voorspeld energiegebruik
In eerste instantie is geanalyseerd hoe het karakteristiek voorspeld energiegebruik uit de EPB- en EPC-berekeningen 
zich verhoud tot het reëel energiegebruik volgens de data van Fluvius, telkens uitgedrukt in primaire energie (voor 
elektriciteit wordt een primaire energiefactor 2,5 gebruikt). 

Figuur I - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair aardgas- en elektriciteitsverbruik voor de 
EPB- en EPC-wooneenheden.

De sample voor het reëel aardgasverbruik bevat woningen waar enkel aardgas wordt gebruikt voor ruimteverwarming 
en sanitair warm water. De EPB- en EPC-berekeningsmethoden overschatten het reëel aardgasverbruik met gemiddeld 
81% en 190% respectievelijk (Figuur I, links). De sample voor het reëel elektriciteitsverbruik bevat woningen waar 
geen elektriciteit wordt gebruikt voor ruimteverwarming en sanitair warm water (alle nulverbruiken zijn geweerd uit de 
sample, gezien er geen informatie beschikbaar is over de hoeveelheid overproductie). Het reëel jaarlijks 
elektriciteitsverbruik is voor die sample véél hoger dan het karakteristiek voorspeld elektriciteitsverbruik (Figuur I, 
rechts). Dit is omdat enkel het elektriciteitsverbruik voor hulpenergie (i.e., ventilatoren en pompen), ruimtekoeling en 
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PV-opbrengst in rekening wordt gebracht in de EPB- en EPC-berekeningen van die woningen, terwijl het werkelijke 
elektriciteitsverbruik ook het elektriciteitsverbruik van huishoudtoestellen en verlichting bevat. De EPB-/EPC-
berekeningsmethoden overschatten het totaal reëel primair energiegebruik (i.e., aardgas en elektriciteit samen) met 
gemiddeld 13% en 118% respectievelijk.

Relatie tussen E-peil/EPC-kengetal en reëel en karakteristiek voorspeld energiegebruik
In het geval van de EPC-wooneenheden wordt opgemerkt dat het reëel primair energiegebruik volledig afvlakt vanaf 
label C (201-300 kWh/(m2•j)) naar slechtere EPC-niveau’s (Figuur II, rechts). Bij de EPB-wooneenheden valt op dat 
over de E-peilen heen het werkelijk energiegebruik veel minder toeneemt dan het karakteristiek voorspeld 
energiegebruik (Figuur II, links). Bij de beste niveau’s van de EPB en EPC (i.e., E<40 en EPC < 100 kWh/(m2•j)) komt 
het reëel energiegebruik gemiddeld hoger te liggen dan het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Dit zijn resultaten 
die overeenkomen met bevindingen uit onze buurlanden (e.g., Majcen et al., 2013; Sunikka-Blank & Galvin, 2012).

Figuur II - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik (i.e., aardgas en elektriciteit 
samen) in functie van het E-peil (links) en het EPC-kengetal (rechts).

Statistische voorspellingsmodellen
De predictie-resultaten uit multipele lineaire regressiemodellen geven een veel betere overeenkomst met het reëel 
energiegebruik dan de theoretische EPB-/EPC-berekening. Regressiemodellen die zich enkel baseren op 
gebouwparameters, kunnen tot ∽51% en ∽38% van de variatie verklaren in het totaal reëel energiegebruik van 
respectievelijk EPB- en EPC-woningen. Bevatten deze modellen ook socio-demografische parameters zoals het aantal 
bewoners en hun leeftijd, dan kan bijkomend ∽6% en ∽5% van de variatie extra verklaard worden. Dit is vooral omdat 
de socio-demografische gegevens de voorspelling van het elektriciteitsverbruik sterk verbeteren. De verklarende kracht 
van de regressiemodellen is relatief goed, zeker vergeleken met soortgelijke andere studies, maar de onzekerheid op een 
individuele voorspelling blijft groot. De onverklaarde variatie is toe te schrijven aan (i) parameters die niet in de 
aangeleverde datasets aanwezig zijn, (ii) parameterwaarden binnen de aangeleverde datasets die onvoldoende accuraat 
zijn (i.e., door het gebruik van default-waarden en/of fouten in de EPB-/EPC-verslaggeving) of simpelweg (iii) het feit 
dat een lineair regressiemodel niet voldoende geschikt is om meer variatie in het reëel energiegebruik te verklaren. Het 
maximale voorspellingsvermogen van neurale netwerk modellen blijkt gelijkaardig aan het voorspellingsvermogen voor 
de beste lineaire regressiemodellen (bij overeenkomstige verklarende parameters). Bijgevolg lijken de kunstmatige 
neurale netwerken, gezien hun complexiteit weinig meerwaarde te bieden ten opzichte van de begrijpbare, relatief 
eenvoudige lineaire regressiemodellen.

Conclusie
Het verschil in energiegebruik tussen woningen met hogere versus lagere prestatieniveau’s (en dus ook de potentiële 
energiebesparing) ligt in werkelijkheid veel lager dan de theoretische EPB- en EPC-berekeningen suggereren. Voor 
bestaande woningen met lagere prestatieniveau’s is deze afwijking tussen theoretische en werkelijke waarden het 
grootst. Op individuele gebouw niveau is duidelijk dat de lineaire regressiemodellen te zwak presteren voor enige 
gevolgtrekking. Op gebouw patrimonium niveau daarentegen kunnen de lineaire regressiemodellen wel een bruikbare 
tool zijn om patrimonium eigenaars (i.e., financiële instellingen zoals banken, overheden, huisvestingsmaatschappijen) 
te informeren en/of het opstellen van beleid te ondersteunen. 
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CONTEXT EN OPDRACHTOMSCHRIJVING

Deze sectie is grotendeels overgenomen uit het officieel aanbestedingsdossier van het Vlaams 
Energieagentschap (VEA) waarop de Universiteit Gent een offerte heeft ingediend. Waar nodig zijn 
aanpassingen gebeurd teneinde de tekst vlot mee te integreren in dit eindrapport en veranderingen ten 
opzichte van de initiële opdrachtomschrijving mee op te nemen.

i. Context
Architecten, bouwheren, aannemers etc. willen graag kunnen inschatten wat een bepaald gebouw met 
bepaalde eigenschappen in de toekomst zal verbruiken. Ook burgers, die een bepaalde woning/gebouw 
wensen te bouwen, kopen of verbouwen, wensen op voorhand inzicht te hebben in het te verwachten reëel 
energiegebruik.

Bij gebrek aan alternatieven wordt vaak geleund op de EPB- of EPC-rekenmethodiek, terwijl deze daar 
eigenlijk niet geschikt voor is. Om een theoretisch kengetal (e.g., het E-peil of EPC-kengetal) objectief, 
reproduceerbaar, handhaafbaar en vergelijkbaar te kunnen berekenen, zijn aannames noodzakelijk. Deze 
aannames laten echter niet toe om een voldoende realistische inschatting te geven van het energiegebruik van 
een gebouw in gebruik, wat zorgt voor een lacune. De bouwsector heeft deze informatie nodig, maar haalt 
deze bij gebrek aan alternatief op de verkeerde plaats, zijnde de EPB- of EPC-rekenmethodiek.

In deze opdracht wordt gepoogd om deze lacune op te vullen met een complementair instrument dat toelaat 
om het reëel energiegebruik van een gebouw in te schatten, zowel in ontwerpfase (nieuwbouw) als in 
opgetrokken fase (bestaande bouw). De inschatting gebeurt op basis van een paar globale gebouwparameters 
en in de vorm van een range, e.g. ‘tussen XX en YY kWh/(m² jaar)’, om de onzekerheid van de voorspelling 
te reflecteren.

Om deze inschatting te maken wordt niet geopteerd voor de ontwikkeling van een gebouwrekenmodel dat 
nog complexer en gedetailleerder kan rekenen dan het EPB-rekenmodel, maar voor  statistische modellen 
gevoed door een grote dataset van reële energiegebruiksgegevens van woningen in Vlaanderen, 
gecombineerd met de EPB- en EPC-data van deze woningen. De inschatting gebeurt met behulp van 
statistische voorspellingsmodellen en dus niet met behulp van dynamische gebouwsimulatiepakketten.

De dataset is samengesteld door op basis van het adres, de verbruiksgegevens bij distributienetbeheerder 
Fluvius te koppelen aan de voor dat adres beschikbare EPB- of EPC-gegevens uit de 
energieprestatiedatabank. Ook informatie over PV-installaties die bij de netbeheerder Fluvius zijn aangemeld 
zijn beschikbaar. De premiegegevens van Fluvius zijn voor deze dossiers helaas niet beschikbaar. Van de 
>250 000 EPB-aangiftes die reeds zijn ingediend voor nieuwbouw wooneenheden en de >1 000 000 EPC-
certificaten voor bestaande wooneenheden (op een totaal aantal wooneenheden in Vlaanderen van ongeveer 3 
miljoen), zitten ongeveer elk 100 000 bruikbare wooneenheden in de finale dataset.

Uit literatuur blijkt de grote invloed van gebruikersgedrag op het uiteindelijke energiegebruik van woningen. 
Er zijn in de dataset echter geen gegevens beschikbaar over gebruikersgedrag, binnentemperaturen, de 
gekozen instellingen, de bezetting, de aanwezige toestellen etc. Deze informatie kan enkel bekomen worden 
via individuele bevragingen en/of verdergaande meet/monitoringdata, hetgeen de omvang van de dataset 
sterk zou reduceren én hetgeen een regelmatige update van de voorspellingsmodellen zou bemoeilijken 
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(steeds nieuwe bevragingen nodig). Zoals getoond op onderstaande Figuur I is in deze opdracht niet voor een 
zeer gedetailleerde database met kleine sample-grootte (linksboven) gekozen, maar voor een database met 
beperkte informatie met grote omvang (eerder rechtsonder).

Figuur I - Soorten databases in functie van de sample grootte en mate van detail in de sample. Het soort database dat gebruikt zal 
worden in deze opdracht staat aangeduid, namelijk een database met een groot aantal woningen, maar met weinig informatie over 
elke individuele woning. Uit ‘Corgnati et al. (2013). Total energy use in buildings: analysis and evaluation methods. Final Report 
Annex 53’.

Het doel van deze opdracht is om voor Vlaamse eengezinswoningen (i.e., geen appartementen) (i) de 
relatie tussen het reëel energiegebruik en de gebouwparameters te beschrijven en (ii) om te 
onderzoeken welke soort statistische voorspellingsmodellen mogelijk en zinvol zijn en wat de te 
verwachten betrouwbaarheid ervan is. Door het ontbreken van informatie over de bewoners van de 
woningen zullen de te ontwikkelen voorspellingsmodellen vermoedelijk slechts beperkt nauwkeurig 
zijn. Deze nauwkeurigheid en betrouwbaarheid achterhalen is dan ook een inherent deel van deze 
opdracht.

ii. Opdrachtomschrijving
Omwille van technische redenen wordt de scope van deze opdracht beperkt tot eengezinswoningen en 
woningen die verwarmd worden op aardgas en/of elektriciteit. Andere energiedragers zijn niet inbegrepen in 
de beschikbare data van de distributienetbeheerders.

De opdracht bestaat uit een basisopdracht en een vereiste optie.

ii.1. Basisopdracht
De basisopdracht bestaat uit de volgende drie deeltaken (i.e., datavoorbereiding (i), determinanten voor reëel 
energiegebruik en relatie met E-peil en EPC-kengetal (ii), opmaak statistische voorspellingsmodellen (iii)).

Deeltaak 1: datavoorbereiding
De Universiteit Gent ontvangt van het Vlaams Energieagentschap een lijst geanonimiseerde EPB- en EPC-
dossiers, elk voorzien van een unieke code. Voor elk dossier zijn minstens de globale gebouwparameters 
aanwezig zoals typologie, bouwjaar (EPC) of datum van ingebruikname (EPB), datum van opmaak EPC, 
beschermd volume, verliesoppervlakte, bruikbare vloeroppervlakte, gemiddelde U-waarde, detailinformatie 
per schildeel (oppervlakte, U-waarde), type installaties, opdeling in energiesectoren (EPB) of ruimteclusters 
(EPC), detailinformatie per installatie (rendement, regeling, …), informatie m.b.t. PV-panelen etc.

1 Building sample dimension [-]
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De Universiteit Gent ontvangt van Fluvius een lijst geanonimiseerde verbruiksdossiers, elk voorzien van 
diezelfde unieke codes. De verbruiksdossiers bevatten per wooneenheid het jaarlijkse energiegebruik voor 
elektriciteit en aardgas over een periode van de afgelopen 8 jaar. Tijdens overleg tussen het VEA en Fluvius, 
voorafgaand aan deze opdracht, werd afgesproken dat dit de reeds gecorrigeerde standaardverbruiken zijn. 
Om alle voorgestelde aspecten uit Deeltaak 1 te kunnen uitvoeren had de Universiteit Gent, mede met het 
oog op alle andere deeltaken, dit liever anders gezien (zie 2.3 (A)normalisatie).

Per dossier is beschikbaar of er PV aangemeld is bij de netbeheerder en het geïnstalleerd vermogen van de 
PV-installatie. Deze gegevens worden, indien nodig, gebruikt om EPB- of EPC-gegevens te updaten. De 
Universiteit Gent heeft op geen enkel moment toegang tot persoons- of adresgegevens (uitgezonderd 
postcodes).

Een belangrijk aandachtspunt in deze deeltaak is dat de informatie in de EPC-dossiers (en soms ook de EPB-
dossiers) vaak niet meer de huidige situatie voorstelt. Een EPC is 10 jaar geldig, maar in tussentijd kunnen 
reeds renovatiewerken uitgevoerd zijn (zoals uitbreiding, plaatsing PV-panelen, dakisolatie, vervanging 
beglazing etc.) en een gebouw kan tijdelijk ook leegstaan. Dit heeft zijn weerslag op de verbruiksgegevens. 
De opdrachtgever heeft een voorkeur om wat betreft EPC-dossiers enkel die verbruiksgegevens mee te 
nemen die voldoende dicht liggen bij de datum van opmaak van het EPC, bijvoorbeeld die van 2 jaar voor 
opmaak EPC. 

Deeltaak 1 bestaat uit 3 onderdelen:
• Data-cleansing en datafiltering. Mee te nemen elementen: 

- Verwijderen van lege, foutieve of onrealistische waarden/dossiers
- Detecteren en verwijderen van uitschieters
- Corrigeren voor klimaat (indien nodig)
- EPB- en EPC-dossiers bevatten ook woningen zonder aardgasaansluiting die niet verwarmd worden 

op elektriciteit, maar wel met propaangas, stookolie, LPG, steenkool, pellets, hout etc. Deze woningen 
moeten geweerd worden uit de analyse want Fluvius heeft hier geen verbruiksgegevens van. 

• Koppelen van de datasets m.b.v. de unieke codes
• Korte analyse van de mate en redenen van data-uitval
• Korte analyse via beschrijvende statistiek van de uiteindelijke deelpopulatie waarop de verdere analyse zal 

gebeuren en korte kadering hoe deze deelpopulatie zich verhoudt tot alle woningen in Vlaanderen.
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Deeltaak 2: determinanten voor reëel energiegebruik en relatie met E-peil en EPC-kengetal 
In deze deelopdracht wordt onderzocht welke gebouwparameters de belangrijkste determinanten zijn voor 
het jaarlijks reële energiegebruik van een woning. Hiermee wordt bedoeld de jaarlijkse netto energie-afname, 
in kWh, ten gevolge van het energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water, ventilatie, koeling, 
elektrische toestellen en verlichting samen, verminderd met de opbrengst van eventuele PV-panelen. Er 
wordt voor verschillende gebouwparameters gemotiveerd waarom deze al dan niet belangrijk zijn, en 
waarom ze al dan niet weerhouden zullen worden in het voorspellingsmodel. Indien nodig zullen ook 
onderlinge (cor)relaties tussen de gebouwparameters onderzocht worden, aangezien dit in bepaalde gevallen 
de impact van elk van de gebouwparameters apart kan verklaren.
Bijkomend zal de relatie tussen het E-peil of EPC-kengetal en het jaarlijks reële energiegebruik per m² 
vloeroppervlakte onderzocht worden: globaal maar evenzeer opgesplitst naar de vermoedelijk belangrijke 
determinanten zoals vloeroppervlakte, type woning, al dan niet aanwezigheid PV, type verwarming, 
gemiddelde U-waarde, … .
Er wordt waar nodig gebruik gemaakt van statistisch onderbouwde technieken (e.g., correlatie-analyse) en 
deze wordt onderbouwd met visuele voorstellingswijzen: histogrammen, boxplots, spreidingsdiagrammen, 
cumulatieve frequentieverdelingen etc.

Deeltaak 3: Opmaak statistische voorspellingsmodellen  
De Universiteit Gent zal één of meerdere voorspellingsmodellen ontwikkelen die het reëel energiegebruik 
kunnen voorspellen op basis van een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters. Bedoeling 
van deze voorspellingsmodellen is om ze later te kunnen inzetten in sensibiliserende tools. Deze kunnen voor 
verschillende doelpublieken gebruikt worden e.g.: 

• burgers die een woning wensen te kopen en via dit soort tool een inschatting krijgen van het energiegebruik 
van dat type woning dat ze wensen te kopen

• burgers die hun eigen verbruik willen aftoetsen met wat, statistisch gezien, zou verwacht worden in hun 
woning 

• burgers in een nieuwbouwtraject die willen inschatten wat hun nog te bouwen woning ongeveer zal 
verbruiken 

• …

Hierdoor moeten de gekozen gebouwparameters niet enkel een relevante invloed hebben op het 
energiegebruik, maar moeten ze ook begrijpbaar en invulbaar zijn voor personen zonder enige 
bouwtechnische kennis of (detail)informatie uit EPB-aangifte of EPC-certificaat. Mogelijke 
gebouwparameters zijn: 

• Vloeroppervlakte 
• E-peil of EPC-kengetal of woninglabel  
• Type woning 
• Aanwezigheid PV 
• Bouwjaar woning 
• Type verwarmingstoestel 
• Type ventilatiesysteem 
• Algemene isolatiegraad 
• … 
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ii.2. Taken vereiste optie 
De vereiste optie houdt in dat door de opdrachtgever gevraagd kan worden om voor deeltaak 3 ook een ander 
type voorspellingsmodellen te ontwikkelen. Alle randvoorwaarden binnen deeltaak 3 gelden ook binnen deze 
vereiste optie. De Universiteit Gent zal voor de vereiste optie één of meerdere voorspellingsmodellen 
ontwikkelen die een reëel energiegebruik kunnen voorspellen op basis van de parameters die, al dan niet als 
tussenresultaat, beschikbaar zijn in de EPB- of EPC-rekenmethodiek. Dit laat toe om in het model meer 
technische parameters te gebruiken, die in een gepopulariseerd gebruik niet mogelijk of bevraagbaar zijn. 

Hierdoor zou dit model op een automatische manier ingebed kunnen worden in de EPB- of EPC-software 
zelf en/of gekoppeld worden aan de EPB/EPC-database ter automatische vervollediging van de inputs op 
basis van bijvoorbeeld het adres van de woning waarvoor reeds een EPB/EPC-aangifte werd ingediend zodat 
het daar sterk informerend kan werken voor nieuw te bouwen woningen (EPB) of te verkopen woningen 
(EPC).

Mogelijke parameters zijn: 
• Gemiddelde U-waarde(n)  
• Oppervlaktes 
• Beschermd volume 
• Compactheid 
• Zonnewinsten
• Transmissieverliezen
• Netto-energiebehoefte 
• (deel)rendementen 
• Meting luchtdichtheid
• … 
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Aannames
• Kleurgebruik

Daar de datasets binnen dit eindrapport twee verschillende groepen woningen beslaan en doorheen het 
rapport parallel worden geanalyseerd en verwerkt, wordt voor de duidelijkheid gewerkt met twee 
kleurencodes. De EPB-data zal in de figuren steeds gekenmerkt worden door de rode kleur, de EPC-data zal 
in de figuren steeds gekenmerkt worden door de blauwe kleur.

• Boxplots
De boxplots doorheen dit eindrapport worden steeds op dezelfde manier weergegeven. De box geeft het 25, 
50 en 75 percentiel van de distributie weer. De whiskers geven systematisch het 5e en 95ste percentiel weer. 
Uitschieters worden niet weergegeven omdat 10% van de wooneenheden dan in individuele punten aan beide 
uiteinden zou weergegeven worden, wat de eenvoud van de figuur niet ten goede komt. Het gemiddelde van 
de distributie wordt steeds voorgesteld door een vol rond punt. Zie Figuur II ter illustratie.

Figuur II - Legende boxplots doorheen het eindrapport.

• Energiegebruik
Wanneer, in dit eindrapport, het jaarlijks energiegebruik wordt besproken (zowel reëel als theoretisch 
voorspeld), dat gaat het steeds om het primair jaarlijks energiegebruik. Dat wil zeggen dat de 
elektriciteitsgebruiken een primaire conversiefactor van 2,5 is toegewezen en de aardgasgebruiken een 
primaire conversiefactor van 1 is toegewezen. Aan de aardgasgebruiken verandert dus niets, maar deze 
aanname dient wel in gedachten gehouden te worden bij de besprekingen van het elektriciteitsgebruik en het 
totaal energiegebruik. 
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1. DEELTAAK 1: DATAVOORBEREIDING

De datasets binnen deze studie zijn enerzijds aangereikt door het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap 
(VEKA) (i.e., EPB en EPC datasets) en anderzijds door de Belgische netbeheerder Fluvius (i.e., jaarlijkse 
EAV verbruiksdata, PV, …). Daar de EPB-data grotendeels online beschikbaar zijn, zijn deze rechtstreeks 
van het online dataplatform voor EPB gehaald (Opendata Vlaanderen [1]). Aanvullend zijn extra EPB-
datasets met ontbrekende, doch nodige parameters aangeleverd. Een volledig overzicht van de verkregen 
datasets is opgelijst in Tabel 1.1. Uitgezonderd postcodes zijn geen adresgegevens van de wooneenheden, 
EAN-codes, namen of contactgegevens van eigenaars, bewoners, … meegeleverd in deze studie conform de 
persoonsgegevens-reglementering.

Tabel 1.1 - Overzicht van de datasets binnen de studie over reëel energiegebruik.

De datasets (zowel voor EPB als EPC) bevatten geanonimiseerde wooneenheid-ID’s aan de hand van 
dewelke de datasets samengevoegd kunnen worden (zowel onderling als met reële Fluvius-verbruiksdata). 

Naam dataset Soort data Beschikbaarheid
E8047 Resultaat EPB voor VEKA
E8047 Resultaat EPC voor VEKA

Fluvius-verbruiken
Fluvius-verbruiken

Fluvius
Fluvius

Aantal_EPB_aangiftes_per_gemeente
Algemene_info_per_EPB_aangifte
Data_hernieuwbare_energie_EPB_aangiftes
Data_Installaties_verwarming_EPB_aangiftes
Data_ventilatie_en_koeling_EPB_aangiftes
Data_zonne_energie_EPB_aangiftes
Gemiddeld_e_peil_per_gemeente
Overzicht_data_geometrie_EPB_aangiftes
Overzicht_resultaten_EPB_aangiftes
EPB_constructie_detail
aangiftes_energiegebruiken
data_sww_tappunten_warmteopwekkers_nieuwbouw

EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB

Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
VEKA
VEKA
VEKA

Wooneenheden_algemeen
Wooneenheden_andere_installaties
Wooneenheden_dak
Wooneenheden_dak_openingen
Wooneenheden_energiescores
Wooneenheden_gevel
Wooneenheden_gevel_openingen
Wooneenheden_rv
Wooneenheden_sww
Wooneenheden_vloer
Wooneenheden_indiendatum
Wooneenheden_postcodes
Wooneenheden_transactie_eigenaar

EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC

VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA

Gekoppelde_EPB_EPC
CODES_FLUVIUS_20190705

EPB/EPC-IDmatch
EPB/EPC-codes

VEKA
VEKA
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Voor EPB is deze lijst met ID’s bekomen door de totale EPB-database enerzijds te filteren op het type 
woning (‘enkel eengezinswoningen’) en anderzijds op de aard van de werken (‘nieuwbouw’ of gelijkgesteld 
én ‘ingrijpende energetische renovatie’). Er werd niet gefilterd op indienjaar waardoor, gezien de oprichting 
van de EPB-databank in 2006, indienjaren sinds 2006 mogelijk zijn. Het open data platform bevat 
wooneenheden met indienjaren tussen 2007 en 2020.
De lijst met EPC-ID’s is bekomen door de totale EPC-database allereerst te filteren op de EPC-indiendatum 
(i.e., enkel wooneenheden met indienjaren vanaf 2015 komen in aanmerking teneinde een mismatch tussen 
energiegebruiken en EPC-dossiers te voorkomen), vervolgens op het type woning (‘enkel 
eengezinswoningen’) en ten slotte volgens het bouwjaar (‘enkel woningen met bekend bouwjaar’).

Deze afgebakende wooneenheid-ID-lijsten en bijhorende adressenlijsten met EPB- en EPC-dossiers zijn 
vervolgens doorgestuurd naar de Belgische netbeheerder Fluvius, die dan op hun beurt PV-informatie (i.e., 
aanwezigheid van een PV-installatie, het bijhorend Watt-piekvermogen en de datum van laatste wijziging) en 
reële verbruiksdata hebben verzameld voor elk van de gegeven ID’s op basis van postcode, straat, 
huisnummer en busnummer. De verbruiksdata zijn EAV (i.e., Estimated Annual Volume) gas- en 
elektriciteitsverbruiken voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. De benaderende 
EAV verbruiken zijn berekend op EAN niveau en alle telwerken zijn samengeteld. Figuur 1.1 toont hoe de 
jaren met EAV-verbruiken overeenstemmen met de indienjaren voor de lijst met EPB- en EPC-ID’s. Verder 
dient opgemerkt te worden dat de Belgische netbeheer Fluvius slechts opgericht is op 1 juli 2018. Hun 
database met EAV-verbruiken is dus grotendeels ontstaan uit een fusie van de databases van het vroegere 
Infrax en Eandis. Zij hebben aangegeven dat voor 2012 t.e.m. 2015 enkel gegevens voor Eandis beschikbaar  
zijn en geen voor Infrax. Vanaf 2016 zijn gegevens van beide vroegere netbeheerders wel beschikbaar.

Figuur 1.1 - Vergelijking EAV-verbruiksdata en indienjaren EPB-/EPC-dossiers.

Ook al heeft Deeltaak 1 niet als doel nieuwe inzichten te geven of voorspellingsmodellen af te leveren, het is 
de belangrijkste deeltaak voor een succesvolle realisatie van deze studie en houdt ook een groot deel van het 
werk binnen deze studie in. Een verkeerde data-processing, -cleansing, -filtering, -normalisatie of gebrek aan 
kennis over de dataset kan de volledige statistische analyses en modelopbouw achteraf ondergraven of een 
bias leggen op de resultaten en dus de bruikbaarheid ervan achteraf hypothekeren. Daarom wordt de aanpak 
van deze deeltaak hier uitgebreid beschreven. De verschillende onderdelen (i.e., data-cleansing en -filtering, 
koppeling, foutenidentificatie en beschrijvende statistiek) worden hieronder uitgewerkt.

1.1. Data-exploratie en identificatie 
Om overzichtelijk en gestructureerd te werk te gaan in deze studie worden alle datasets samengebracht in een 
SQL-database (MySQL). Alvorens te beginnen met de effectieve data-cleansing en -filtering, vindt een 
eerste, beperkte exploratie van de data plaats (met bondige figuren). Er wordt voor een sluitende benaming, 
codering en beschrijving van de variabelen gezorgd alsook voor een eerste verkenning van de data en 
controle van basisgegevens (o.a. eenheden en volledigheid). Annex A geeft een overzicht voor de 
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verschillende soorten data (i.e., Fluvius, EPB en EPC) en hun naamgeving.

Noot

1.2. Data-cleansing, –filtering en data-koppeling 
Na deze preliminaire data-exploratie vindt een data-cleansing en -filtering plaats in twee stappen: eerst per 
databron en vervolgens, na het samenvoegen van de databronnen, over de verschillende databronnen heen. 
Een eerste niveau van fouten, tegenstrijdigheden en redundantie is immers terug te vinden binnen één enkele 
dataset (EPB-databestanden, EPC-databestanden, Fluvius-databestanden).

1.2.1. Databestanden EPB/EPC
Voor de EPB en EPC datasets zijn de eerste controles apart per databron per variabele uitgevoerd. Indien 
conflicten op dit niveau optreden worden die waarden vervangen door een error-code, zoals verder 
gespecificeerd. Ontbrekende of foutieve (als error gecodeerde) waarden worden verder steeds automatisch 
geweerd uit grafieken, berekeningen en analyses. Volgende controles werden in deze stap uitgevoerd:

• Controle dat de invoer steeds binnen een realistisch bereik ligt (i.e., waarschijnlijk/relatief/geen 
extreme uitschieters, of fysisch en volgens conventies ‘OK’). Zo kunnen aan heel wat parameters onder- 
en bovengrenswaarden worden toegekend. Indien een waarde niet binnen het bereik ligt wordt deze als 
foutief/onbetrouwbaar aangeduid door middel van een error-code opdat ofwel de parameterwaarde en/of 
afgeleiden ofwel de wooneenheid niet wordt meegenomen in verdere analyses. In deze stap werden 
geen noemenswaardige conflicten gevonden.

Daarna is overgegaan tot een tweede data-cleansing en -filtering, op basis van confrontaties tussen de 
variabelen onderling. In deze stap zijn de verschillende databronnen voor EPB/EPC allereerst samengevoegd 
alvorens over te gaan tot deze tweede cleansing en filtering. Volgende controles werden in deze stap 
uitgevoerd:

• Controle op ontbrekende data. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen ontbrekende waarden 
die niet van toepassing zijn en ontbrekende waarden die wel van toepassing zijn. De niet problematische 

Fluvius
Volgende gegevens waren niet beschikbaar in de rapporteringsomgeving:
• premiedossiers
• de datum van installatie van de PV panelen (en mogelijke uitbreiding(en))
• de elektriciteitsproductie door PV-panelen
• de calorische bovenwaarde

EPB
• Datasets met eind-energiegebruiken per verbruikspost zijn niet beschikbaar.

EPC
• Datasets met eind-, bruto- en netto-energiegebruiken zijn niet beschikbaar (zowel jaarlijks, 

maandelijks als per verbruikspost). Alle primaire energiegebruiken zijn wel beschikbaar.
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ontbrekende waarden worden leeg gelaten, de problematische ontbrekende data werden vervangen door 
een error-code. Zo is het in Deeltaak 2 (zie boxplots in sectie 2.) belangrijk dat wooneenheden naast een 
reëel gas/elektriciteits- of totaal energiegebruik ook een overeenkomstig karakteristiek voorspeld 
energiegebruik hebben, totaal of op (gesommeerd) verbruikspostniveau (e.g., beschikbaarheid van het 
gesommeerd energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water om te vergelijken met het 
reëel gasgebruik of het gesommeerd energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV-productie om te 
vergelijken met het reëel elektriciteitsgebruik). Deze ontbrekende waarden krijgen een error-code 
toegekend.

• Controle op foutieve data. Indien conflicten optreden na controle over verschillende parameters heen, 
dan wordt afhankelijk van het type fout (1) ofwel aan de vergeleken parameterwaarden een error-code 
toegekend, (2) ofwel aan de vergeleken parameterwaarden én de daaruit afgeleide waarden een error-
code toegekend, (3) ofwel aan de volledige wooneenheid een error-code toegekend.
Na vergelijking van ‘aanwezigheid ventilatiesysteem’ en ‘karakteristiek voorspeld hulpenergiegebruik’ 
in de EPB-database is aan de hulp- en totale energiegebruiken, het E-peil en het ventilatiesysteem van 
416 wooneenheden een error-code toegekend, mits die wooneenheden beschikken een mechanisch 
ventilatiesysteem, maar een nulwaarde hebben voor het hulpenergiegebruik. Deze wooneenheden 
worden bijgevolg geweerd uit elke analyse op elektriciteitsgebruik (maar niet uit de analyses op 
aardgasgebruik) en voorspellingsmodellen die gebruik maken van het karakteristiek voorspeld hulp en/
of totaal energiegebruik, het E-peil of het ventilatiesysteem.
In de EPC-database komen geen wooneenheden voor met een mechanisch ventilatiesysteem en een 
nulwaarde voor het karakteristiek voorspeld hulpenergiegebruik.
Aanvullende controles tussen verschillende variabelen in de EPB- en EPC-database leveren geen 
noemenswaardige conflicten op. 
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1.2.2. Databestanden Fluvius
Reeds voor aanvang van de studie werden afgebakende lijsten met geanonimiseerde EPB- en EPC-
wooneenheid-ID’s overgedragen aan de Belgische netbeheerder Fluvius, namelijk 140211 EPB-
wooneenheid-ID's en 130276 EPC-wooneenheid-ID's. Hier zitten echter een aantal wooneenheid-ID’s 
meervoudig in, waardoor de eigenlijke originele lijsten bestonden uit 135166 unieke EPB-wooneenheid-ID’s 
en 135166 unieke EPC-wooneenheid-ID’s. Van deze lijst met 135166 EPB-wooneenheden werden voor 
103202 EPB-wooneenheden reële energiegebruiken gevonden door Fluvius (=76,35%). Van de lijst met 
122680 EPC-wooneenheden werden voor 114675 EPC-wooneenheden reële verbruiken gevonden door 
Fluvius (=93,47%). De aangeleverde reële energiegebruiken door Fluvius zijn steeds het gesommeerd 
resultaat van alle telwerken (e.g., dag- en nachttelwerken voor elektriciteit bij elkaar opgeteld). De reële 
verbruiken zijn voor de verdere verwerking en analyse omgezet naar primaire energiegebruiken, door de 
verbruiksdata te vermenigvuldigen met de omrekenfactoren naar primaire energie zoals vastgelegd in het 
Energiebesluit, namelijk 2,5 voor elektriciteit, en 1,0 voor aardgas.
In de volgende paragrafen worden de opeenvolgende stappen van de data-filtering besproken. De stappen 
worden hierbij aangeduid van (a) tot en met (i). De impact van de verschillende filterstappen op de 
resterende data wordt op het einde van dit onderdeel samengevat in een overzichtstabel voor respectievelijk 
de EPB- en EPC-wooneenheden. 

(a) De aangeleverde Fluvius-databestanden zijn eerst gefilterd op dubbele waarden per wooneenheid-ID (i.e., 
rijen in de dataset die volledig identiek zijn bij overeenkomstige wooneenheid ID’s of wooneenheden die 
voor ieder jaar een identiek gas- en/of elektriciteitsverbruik hebben), daar bepaalde wooneenheden 
meervoudig voorkomen in de datasets zoals aangegeven in de vorige paragraaf. Indien wooneenheid-ID’s 
meervoudig voorkomen én meerdere sets energiegebruiken bestaan voor eenzelfde energiedrager (e.g., 
meerdere sets aan jaarlijkse energiegebruiken voor aardgas en/of elektriciteit voor eenzelfde 
wooneenheid-ID), dan wordt slechts één set energiegebruiken per telwerk behouden (i.e., één set voor 
aardgas en/of één  set voor elektriciteit). Er komen geen wooneenheid-ID’s meervoudig voor in de 
energiegebruiksgegevens die niet reeds meervoudig voorkwamen in de originele lijst met wooneenheid-
ID’s die voor deze studie naar Fluvius werd gestuurd, wat de gekozen filtering-methode onderbouwt.

(b) Daarna is een tweede filtering toegepast op basis van het soort EAV-energiegebruik. Fluvius kent codes 
toe aan hun verschillende soorten EAV-verbruiken (Tabel 1.2). De EAV-verbruiken in hun database zijn 
berekend op basis van reële verbruiksdata, maar indien geen reële verbruiksdata gekend zijn (e.g., door 
leegstand, de fusie van Infrax en Eandis tot Fluvius, ontbreken van meteropnames,...) wordt een 
standaardwaarde voor het energiegebruik toegekend. Deze verbruiksdata (i.e., codes D, P, L en N) 
worden uit de dataset geweerd teneinde de representativiteit van de energiegebruiken te bewaren. Tabel 
1.3 geeft een overzicht in percentages van het voorkomen van de EAV-verbruikscodes voor 
respectievelijk de aardgas- en elektriciteitsgebruiken voor de EPB- en EPC-wooneenheid-ID’s. Meer 
gedetailleerde aantallen per verbruiksjaar (i.e., 2012-2019) zijn terug te vinden in Annex B.
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Tabel 1.2 - Overzicht van de soorten EAV-verbruiken door de Belgische netbeheerder Fluvius.

Tabel 1.3 - Percentage van voorkomen van de soorten EAV-verbruiken in de datasets met reële verbruiken van Fluvius.

(c) Verder is een derde filtering toegepast op basis van de aanwezigheid van decentrale productie (DCP) (i.e., 
een PV-installatie). De Fluvius-datasets werden aangeleverd per database (i.e., EPB en EPC) in twee 
delen. Eén bestand bevatte steeds de energiegebruiken voor de jaren 2014-2018 en info omtrent de 
decentrale productie (i.e., aanwezigheid DCP, DCP-vermogen en een datum van laatste wijziging DCP). 
Een tweede bestand bevatte de energiegebruiken voor de jaren 2012, 2013 en 2019 en opnieuw info 
omtrent de decentrale productie. Hier is bekeken in welke mate de parameterwaarden voor decentrale 
productie overeen kwamen in beide bestanden. In het geval de waarden voor die parameters (i.e., 
aanwezigheid DCP, DCP-vermogen en datum laatste wijziging) in beide lijsten niet overeenkwamen, 
kwam dit omdat er geen energiegebruiken aanwezig waren voor die wooneenheid-ID’s in het bestand 
met energiegebruiken voor de jaren 2012, 2013 en 2019 waardoor beslist werd om de data voor die 
parameters in beide bestanden samen te voegen. In deze stap worden na analyse dus geen wooneenheid-
ID’s geweerd.

(d) Ten vierde bevat de dataset wooneenheid-ID’s waarvoor enkel gasteller-data gekend is. Deze 
wooneenheid-ID’s worden behouden in de dataset, maar maken in de verdere deeltaken enkel deel uit 
van de clusters waar reële aardgasgebruiken geanalyseerd of voorspeld worden (zie 2.4.3 voor de 
clustering). Het behouden van deze wooneenheid-ID’s in analyses en voorspellingsmodellen voor het 
totaal energiegebruik zou immers kunnen leiden tot een mismatch van reële energiegebruiken met de 

Soort Code Betekenis
Actuel A Berekend op basis van ‘echte’ verbruiken.
Consumption C Geen berekening maar een werkelijk jaarverbruik, exacte waarde. 
Default D Standaardwaarde wanneer er geen historiek beschikbaar is.
Estimated E Berekend op basis van ‘echte’ verbruiken, maar met geschatte indexen. 
Calc. Leegstand L Berekend op basis van ‘echte’ verbruiken tijdens een leegstandsperiode.
Measurement M Overgang van meetmethode: overschakeling jaarlijks => maandelijks gelezen.
Not used N Geweerd/Geweigerd.
Percentage P Leegstands EAV. 
Split S Bij omzetting van timeframe.

EAV-Code Aardgas Elektriciteit
EPB EPC EPB EPC

A 74,81% 86,05% 70,62% 82,54%
C 0,01% 0,01% 0,13% 0,08%
D 23,42% 11,25% 23,86% 12,06%
E 0,14% 0,23% 0,37% 0,74%
L 0,21% 0,25% 0,36% 0,20%
M 0% 0,00% 0,00% 0,00%
N 0% 0,00% 0,00% 0,00%
P 1,41% 2,21% 2,14% 2,36%
S 0% 0,00% 2,52% 2,02%
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theoretische voorspelde EPB/EPC-gebruiken. Er wordt immers vanuit gegaan dat  iedereen elektriciteit 
afneemt en/of injecteert en de elektriciteitsteller-data bij deze wooneenheden dus naar alle 
waarschijnlijkheid ontbreekt.

Een overzicht van het effect van alle voorgaande filtering-methodes op de reële verbruiksdata wordt aan het 
eind van sectie 2.2.4 gegeven in Tabel 1.5 en 1.6, respectievelijk voor de reële energiegebruiken voor de 
EPB- en EPC-database. 
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1.2.3. Na data-koppeling Fluvius en EPB/EPC-databestanden
(e) Een volgende filtering gebeurt bij data-koppeling van de EPB/EPC-databases met reële 

energiegebruiksdata van Fluvius. Idealiter vallen na deze koppeling geen wooneenheden weg aangezien 
een afgebakende lijst (i.e., waarvoor EPB-/EPC-dossiers bestaan) met EPB-/EPC-wooneenheden werd 
doorgestuurd naar de Belgische netbeheerder. In de praktijk vallen toch enkele wooneenheden weg. 
Tussen het moment waarop de geanonimiseerde lijsten met EPB-/EPC-wooneenheden werden 
doorgestuurd naar Fluvius en de officiële aanvang van de studie (i.e., 6 maanden later) zijn er nog lichte 
wijzigingen in EPB- en EPC-databases gebeurd die het verschil verklaren (i.e., voor bepaalde 
wooneenheden in de originele lijst is geen EPB- of EPC-data meer beschikbaar).

(f) Zowel de Fluvius-databestanden als de EPB-/EPC-databestanden beschikken over parameters die een 
indicatie geven over de aanwezigheid van een PV-installatie. In deze filterstap wordt gekeken in hoeverre 
deze informatie overeen komt. Indien één van beide databestanden voor respectievelijk de EPB- en EPC-
wooneenheden de aanwezigheid van PV aantoont en het overeenkomende Fluvius-databestand niet, dan 
worden deze wooneenheden geweerd uit de finale subset in het geval van de EPB-wooneenheden. In het 
geval er geen match optreedt voor de EPC-wooneenheden dan worden de energiegebruiken na de datum 
van laatste wijziging geweerd uit de dataset zodat voor die cases een gemiddeld energiegebruik zonder 
PV-installatie kan afgeleid worden. Voor die cases wordt dan geen aanwezigheid van een PV-installatie 
verondersteld.

(g) Het is belangrijk om de reële verbruiksdata voldoende te filteren op onregelmatigheden vooraleer een 
gemiddeld reëel primair energiegebruik te berekenen om goede resultaten te bekomen in de volgende 
deeltaken en representatieve conclusies te trekken. De energiegebruiksdata moeten immers representatief 
zijn voor de situatie die het EPB of EPC voorstelt. Verder moeten de energiegebruiken betrekking hebben 
op de normale gebruikssituatie, dus jaren met een significant lager energiegebruik kunnen wijzen op 
leegstand en worden best uit de analyse geweerd. Deze filtering-stap is een aanvulling op filtering 
stappen (a) en (b) die in de vorige sectie reeds besproken werden. Om een representatief reëel gemiddeld 
energiegebruik per wooneenheid te bekomen in onze EPB- en EPC-datasets zijn 10 filter-mogelijkheden 
geformuleerd. Om een gemiddeld reëel energiegebruik te kunnen berekenen is er in elk van de volgende 
filtering-opties van uit gegaan dat:

• minstens twee jaarlijkse energiegebruiken beschikbaar zijn voor elke wooneenheid
• de beschikbare energiegebruiken mogen niet identiek zijn
• de beschikbare elektriciteitsgebruiken zijn verschillend van 0

Rekening houdend met bovenstaande drie criteria zijn de volgende filtering-opties uitgewerkt (Tabel 1.4), 
waarbij optie i fungeert als een referentie, en de daaropvolgende opties verdere verfijningen zijn om voor 
de weerhouden cases energiegebruiksdata te hebben die zo veel mogelijk consistent en representatief zijn. 
Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat voor EPB (nieuwbouw) de verbruiksjaren na 
indienen van het EPB representatief zijn voor de as-built situatie weergegeven in de EPB-data, terwijl 
voor EPC (bestaande woningen) de verbruiksjaren die voorafgaan aan het indienen van de EPC 
representatief zijn voor de situatie gedocumenteerd in de EPC-data.
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Tabel 1.4 - Aanpak filtermogelijkheden om te komen tot representatief gemiddeld reëel primair totaal energiegebruik per 
wooneenheid.

De bovenstaande filtering is uitgewerkt op niveau van de energiedrager (i.e., aardgas en elektriciteit) in 
Figuur 1.2 (i.e., door Fluvius genormaliseerde reële primaire gas- en elektriciteitsgebruiksdata volgens 
Fluvius). Vervolgens worden beide representatieve gemiddelden op energiedrager-niveau samengeteld om 
te komen tot het gemiddeld totaal reëel primair energiegebruik per wooneenheid (zie Figuur 1.2). Aanpak 
i is de minst strenge aanpak om te komen tot een betrouwbaar gemiddeld energiegebruik. Hier blijven dan 
ook steeds de meeste cases over.

Figuur 1.2 - Cumulatieve distributie van aanpak i en x voor de berekening van een representatief gemiddeld jaarlijks reëel primair 
gas-, elektriciteits- en totaal energiegebruik voor respectievelijk de EPB- en EPC-wooneenheden.

Na overschouwing van alle verschillende aanpakken, is duidelijk dat aanpak x het meest representatieve 
gemiddeld reëel energiegebruik oplevert. Door enkel de jaren voor/na indienjaar te nemen worden grote 
afwijkingen in energiegebruik (i.e., door tijdelijke leegstand of wisselende bewoning) vermeden. Verder 
zorgt de filtering met een 20%-bereik rond de mediaan ervoor dat mogelijke uitschieters, die na alle 
voorgaande stappen nog steeds aanwezig zijn, zeker ontweken worden. 

Dit wordt nog verder uitgewerkt in Figuur 1.3, waar het relatief maximum verschil in energiegebruik 
wordt vergeleken ten opzichte van het gemiddeld energiegebruik. Algemeen is duidelijk dat deze 
filtercriteria nog steeds nodig zijn na de filteringstappen (a) en (b). Vooral bij de energiegebruiken voor de 

i: gem. energiegebruik van de 8 jaren
ii: gem. energiegebruik van 3 jaren (i.e., indienjaren EPC 2015-2017)
iii: gem. energiegebruik 8 jaar, exclusief wooneenheden zonder beschikbare energiegebruiksdata voor ieder jaar
iv: gem. energiegebruik van 3 jaren (i.e., indienjaren EPC 2015-2017), exclusief wooneenheden zonder beschikbare 

energiegebruiksdata voor ieder jaar
v: gem. energiegebruik van alle jaren voor/na het indienjaar (EPC = voor, EPB = na)
vi: idem ‘v’, exclusief wooneenheden zonder beschikbare energiegebruiksdata voor ieder jaar
vii: gem. energiegebruik van alle verbruiken die <= 20% afwijken van het gemiddelde
viii: gem. energiegebruik van alle verbruiken voor/na indienjaar die <= 20% afwijken van het gemiddelde
ix: gem. energiegebruik van alle verbruiken die <= 20% afwijken van de mediaan
x: gem. energiegebruik van alle verbruiken voor/na indienjaar die <= 20% afwijken van de mediaan
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EPC-woningen is duidelijk dat de energiegebruiken na indiendatum erg verschillen van de 
energiegebruiken voor indiendatum EPC-dossier en deze dus best geweerd worden uit de selectie. De 
keuze voor een bereik van 20% rond de mediaan waarbinnen alle realistische energiegebruiken moeten 
vallen om in aanmerking te komen voor de berekening van het gemiddeld reëel jaarlijks energiegebruik is 
arbitrair gekozen, wel rekening houdende met een relatief maximum graaddagen-verschil van al 16,25% 
over de beschouwde jaren heen (zie Tabel 1.7 in paragraaf 1.3.2), maar wordt als aanvaardbaar 
beschouwd als afwijking voor het jaarlijks primair energiegebruik over verschillende jaren heen voor 
eenzelfde woning en huishouden.

Figuur 1.3 - Cumulatieve distributie van het relatief maximum verschil van de energiegebruiken per wooneenheid en het gemiddeld 
energiegebruik voor de cases in aanpak i en aanpak v. 

(h) In de EPB- en EPC-database werden energiedragers voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
afgeleid uit andere beschikbare EPB-/EPC-parameters voor respectievelijk ruimteverwarming en sanitair 
warm water. Indien deze energiedrager voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water aardgas is 
volgens EPB/EPC, dan moet de wooneenheid eerst en vooral beschikken over een aardgasteller én 
bijkomend over een betrouwbaar reëel aardgasgebruik (i.e., betrouwbaar én niet gelijk aan nul). Indien 
aan beide voorwaarden niet voldaan is, dan wordt de wooneenheid geweerd uit respectievelijk de finale 
EPB-/EPC-subset.

(i) Tot slot wordt nog een laatste filterstap uitgevoerd. Gedurende het werk in dit project wordt in de 
boxplots in Deeltaak 2 opgemerkt dat zowel het gemiddeld gas-/elektriciteits- als totaal energiegebruik te 
sterk beïnvloed wordt door uitschieters in de databestanden (i.e., een sterke skewed distributie naar 
boven, zelfs na alle voorgaande filterstappen). Daarom wordt beslist om het bovenste 2,5%-percentiel 
energiegebruiken uit de verdere analyses en modellen te weren. Dit filtercriteria wordt enkel bovenaan 
gehanteerd, teneinde de groep lagere verbruiken aan het andere einde van de distributie te behouden.

Een overzicht van het effect van alle voorgaande filtering-stappen op de reële verbruiksdata wordt gegeven in 
Tabel 1.5 en 1.6, voor respectievelijk de reële energiegebruiken voor de EPB- en EPC-database.
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Tabel 1.5 - Overzicht van het aantal wooneenheden in de EPB-subset voor/na de verschillende noodzakelijke filtering-, data-
cleansing- en data-koppeling-stappen. *Het totaal aantal wooneenheid-ID’s in de naar Fluvius doorgestuurde lijst bedraagt 140211 
ID's, waarvan er 135166 uniek zijn (5045 ID's waren m.a.w. meervoudig aanwezig).

De finale EPB-subset beschikt na data-filtering, -cleansing en -koppeling over 63327 wooneenheden met een 
betrouwbaar reëel aardgasgebruik en bijhorend EPB-dossier en 48119 wooneenheden met een betrouwbaar 
reëel elektriciteitsgebruik en bijhorend EPB-dossier. De volledige EPB-subset bevat 68228 wooneenheden 
waarvan 43218 wooneenheden beschikken over een betrouwbaar aardgas- én elektriciteitsgebruik, 20109 
wooneenheden enkel beschikken over een betrouwbaar aardgasgebruik en 4901 wooneenheden enkel 
beschikken over een betrouwbaar elektriciteitsgebruik.

Tabel 1.6 - Overzicht van het aantal wooneenheden in de EPC-subset voor/na de verschillende noodzakelijke filtering-, data-
cleansing- en data-koppeling-stappen. *Het totaal aantal wooneenheid-ID’s in de naar Fluvius doorgestuurde lijst bedraagt 130276 
ID's, waarvan er 122680 uniek zijn (7596 ID's waren m.a.w. meervoudig aanwezig).

De finale EPC-subset beschikt na data-filtering, -cleansing en -koppeling over 50229 wooneenheden met een 
betrouwbaar reëel aardgasgebruik en bijhorend EPC-dossier en 62951 wooneenheden met een betrouwbaar 
reëel elektriciteitsgebruik en bijhorend EPC-dossier. De volledige EPC-subset bevat 69870 wooneenheden 
waarvan 43310 wooneenheden beschikken over een betrouwbaar aardgas- én elektriciteitsgebruik, 6919 

EPB #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas & elek) #ID’s in totaal
originele lijst ID’s n.v.t. n.v.t. n.v.t. 135166* (100%)

ID’s met reële data 96465 110415 / 117967 /
na filter-stap (a) 89077 103038 88913 103202 (76,4%)
na filter-stap (b) 84139 97299 82524 98914 (73,2%)
na filter-stap (c) 84139 97299 82524 98914 (73,2%)
na filter-stap (d) 84139 97299 82524 98914 (73,2%)
na filter-stap (e) 84094 97238 82479 98853 (73,1%)
na filter-stap (f) 84094 77923 66626 95391 (70,1%)
na filter-stap (g) 66108 51896 44730 73274 (54,2%)
na filter-stap (h) 64951 49353 44692 69612 (51,5%)
na filter-stap (i) 63327 48119 43218 68228 (50,5%)

EPC #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas & elek) #ID’s in totaal
originele lijst ID’s n.v.t. n.v.t. n.v.t. 122680* (100%)

ID’s met reële data 88179 123151 / 126250 /
na filter-stap (a) 85190 114565 85080 114675 (93,5%)
na filter-stap (b) 78775 112030 78137 112668 (91,8%)
na filter-stap (c) 78775 112030 78137 112668 (91,8%)
na filter-stap (d) 78775 112030 78137 112668 (91,8%)
na filter-stap (e) 78772 112027 78134 112665 (91,8%)
na filter-stap (f) 78772 104074 72887 109959 (89,6%)
na filter-stap (g) 53743 70542 44881 79404 (64,7%)
na filter-stap (h) 51517 64566 44639 71444 (58,2%)
na filter-stap (i) 50229 62951 43310 69870 (57,0%)
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wooneenheden enkel beschikken over een betrouwbaar aardgasgebruik en 19641 wooneenheden enkel 
beschikken over een betrouwbaar elektriciteitsgebruik. 
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1.3. (A)normalisatie
In de offerte (ingediend door de Universiteit Gent) worden verschillende graden van complexiteit beschreven 
om over te gaan tot een klimaatnormalisatie van de verbruiksdata, om de theoretische en werkelijke 
verbruiksdata coherent te kunnen vergelijken en analyseren. De beschikbare EAV-verbruiksdata van Fluvius 
zijn reeds vóór doorsturen door Fluvius genormaliseerd. Dit gegeven, samen met het feit dat niet alle 
aannames achter de normalisatie mee beschikbaar werden gesteld, maakt het voor de Universiteit Gent 
onmogelijk om nog een eigen normalisatie toe te passen. Aangezien ook enkel de genormaliseerde EAV-
verbruiksdata zijn doorgestuurd, kunnen ook geen normalisatiestappen achterhaald worden (e.g., reverse 
technieken).

Daarom zijn het karakteristiek voorspeld en het reëel energiegebruik rechtstreeks, en dus zonder verdere 
normalisatiestappen, met elkaar gekoppeld en vergeleken. Een echte normalisatie of anormalisatie valt 
bijgevolg buiten deze studie. Wel zijn stappen ondernomen om enkel wooneenheden met een betrouwbaar 
gas- en/of elektriciteitsgebruik mee te nemen in de verdere analyses en voorspellingsmodellen (zie 2.2).

Wat we ook doen om een idee te krijgen van de onzekerheid binnen de door Fluvius genormaliseerde reële 
verbruiksdata is enerzijds oplijsten welke normalisaties zijn uitgevoerd om tot de EAV-energiegebruiken te 
komen en anderzijds op basis hiervan de beperkingen aan te stippen. We gaan ook kijken in welke mate de 
reëele jaarlijkse primaire energiegebruiken volgens Fluvius (gas en elektriciteit) gecorreleerd zijn met 
jaarlijkse graaddagen. Tot slot vergelijken we de energiegebruiken volgens Fluvius onderling over de jaren 
via niet-parametrische gepaarde statistische meervoudige testen (i.e., Friedman test).

1.3.1. Normalisatiestappen Fluvius EAV-energiegebruiken
EAV-energiegebruiksdata zijn geschatte verbruiken gebaseerd op de meteropnames die meestal jaarlijks, en 
bij een wissel van bewoners, worden gecapteerd en gevalideerd door Fluvius. Aangezien de meteropnames 
nooit exact een jaar omvatten, en ook niet samenvallen met het begin en einde van een kalenderjaar, wordt 
het gemeten verbruik door Fluvius verschaald naar een kalenderjaar (dus 365/366 dagen). Een voorwaarde 
hierbij is dat er minstens 11 maanden verlopen zijn ten opzichte van de vorige opname. De verschaling 
gebeurt op basis van het profiel van Synthetic Load Profile (SLP), gepubliceerd door Synergrid, dat het 
toegangspunt op het moment van de meteropname heeft. Bij aardgasmeterstanden gebeurt er bovendien een 
correctie aan de hand van de klimaatcorrectiefactor (KCF), die door Fluvius wordt bepaald. Deze factor zorgt 
voor een correctie van de weereffecten zodat men tot een ‘standaard’ verbruik komt:

De SLP-profielen zijn type verbruiksprofielen, die rekening houden met de jaarkalender en met 
klimatologische invloeden. Ze worden in de vrije elektriciteits- en gasmarkt gebruikt voor de verrekening 
van de afname van verbruikers. Voor huishoudelijk verbruik zijn er 3 profielen, één voor aardgas (S41), en 
twee voor elektriciteit (S21 en S22), afhankelijk van de verhouding nachtverbruik/dagverbruik. Figuur 1.4 
toont de jaarprofielen voor respectievelijk aardgas en elektriciteit.
Ook al zijn de EAV-energiegebruiksdata gecorrigeerd rekening houdend met klimaatgegevens, toch houdt de 
aanpak beperkingen in:

• De SLP-profielen en KCF waarden zijn voor alle woningen dezelfde, ongeacht het type woning en het 
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aandeel van elke verbruikspost in het totale verbruik. Dit betekent dat er bij de correctie geen rekening 
wordt gehouden met het aandeel ruimteverwarming, sanitair warm water en koken bij het 
aardgasverbruik, hoewel de per woning toe te passen jaarprofielen en de mate waarin een 
klimaatcorrectie moet worden toegepast in feite hiervan afhankelijk zijn.

• Het standaard SLP-profiel voor aardgas vertoont een sterke seizoens- en dag/nachtschommeling, met 
beperkt gasverbruik in de zomer, waardoor het standaardprofiel eerder representatief is voor oudere, 
slecht geïsoleerde woningen.

• De SLP-profielen voor elektriciteit houden geen rekening met de aanwezigheid van PV-panelen voor 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking, of met de aanwezigheid van warmtepompen. Het standaard 
profiel voor elektriciteitsafname vertoont een beperkte seizoens- en dagvariatie, en is dus niet 
representatief voor woningen die uitgerust zijn met de voormelde technieken.

• Op de elektriciteitsgebruiksdata wordt geen klimaatcorrectie toegepast. De EAV-gegevens van 
woningen die elektrisch verwarmd worden zijn bijgevolg niet genormaliseerd, en bijgevolg niet 
volledig vergelijkbaar met de gegevens van woningen met aardgasverwarming, waarbij de EAV-data 
wel een klimaatcorrectie hebben ondergaan.

Aanvullende en meer volledige (a)normalisaties zijn enkel mogelijk als de ruwe meterstand-data en, 
naargelang de methode, ook meer gedetailleerde EPB/EPC-data ter beschikking zouden zijn. Bij gebrek 
hieraan steunt het verdere onderzoek op de ter beschikking gestelde jaarlijkse EAV-data.

 
Figuur 1.4 - Vergelijking Synthetic Load Profiles (SLP) voor residentieel aardgas- (links) en elektriciteitsverbruik 
(rechts), gebruikt voor verschaling meteropnames naar kalenderjaren.
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1.3.2. Vergelijking reële energiegebruiken en correlatie met graaddagen
Om een idee te krijgen van de graaddagen in de jaren die beschouwd worden in deze studie (i.e., 2012-2019) 
is Tabel 1.7 toegevoegd. Hier zien we dat 2014 een heel mild jaar was en 2012, 2013 en 2016 duidelijk 
strengere winters en/of een langer stookseizoen vertonen (2012 en 2016 gelijk met het EPB-jaar in de 
software). De graaddagen van 2015, 2017, 2018 en 2019 zijn van dezelfde grootte-orde.

Tabel 1.7 - Historisch overzicht van de graaddagen per maand [1, www.gas.be]

Wanneer de graaddagen-trend samen uitgezet wordt met de primaire energiegebruiken over de jaren heen  in 
Figuur 1.5 en 1.6 dan zien we dat er voor zowel de EPB- als EPC-wooneenheden meer relatie is met het jaar 
en weinig tot geen relatie blijkt te zijn tussen de jaarlijkse graaddagen en het reëel energiegebruik. In deze 
figuren wordt uitgegaan van de energiegebruiken volgens optie iii in Tabel 1.4 uit sectie 1.2.3. Dit betekent 
dat enkel wooneenheden met een energiegebruik voor alle 8 jaren in rekening gebracht worden in de analyse 
in deze figuren, teneinde voor ieder jaar dezelfde wooneenheden te hebben en de jaarlijkse energiegebruiken 
zuiver één op één te kunnen vergelijken. Het is dus niet zo dat de zakking in het jaarlijks energiegebruik voor 
de EPC-wooneenheden over de jaren heen te maken heeft met recentere wooneenheden met hogere prestaties 
die erbij komen van jaar op jaar.

Maanden 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 EPB
Januari 349 446 321 402 361 480 325 414 412,3

Februari 465 420 277 371 346 293 433 271 352,8
Maart 234 417 228 308 350 220 351 250 328,6
April 248 229 121 186 240 230 119 172 219
Mei 93 167 99 109 87 75 57 143 99,2
Juni 49 49 26 36 32 3 9 18 9
Juli 18 2 6 11 11 3 1 3 0

Augustus 2 2 35 5 10 4 5 3 0
September 69 68 23 87 13 75 54 43 39

Oktober 165 113 92 193 209 101 134 134 164,3
November 279 300 224 192 306 293 273 297 306
December 356 324 376 212 365 378 330 328 403

Totaal 2327 2537 1828 2112 2330 2155 2091 2076 2333,2
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Figuur 1.5 - Vergelijking graaddagen-trend over de acht jaren met de jaarlijkse gas en elektriciteitsgebruiken volgens 
Fluvius voor de EPB-wooneenheden.

Figuur 1.6 - Vergelijking graaddagen-trend over de acht jaren met de jaarlijkse gas en elektriciteitsgebruiken volgens 
Fluvius voor de EPC-wooneenheden.

Een aanvullende Friedman test (i.e., een niet-parametrische statistische test voor meerdere verwante samples) 
toont aanvullend nog aan dat de nulhypothese (nl. alle samples hebben dezelfde distributie) verworpen wordt 
en dat de distributie van één of meerdere jaren dus significant verschilt ten opzichte van de andere. 
Bijkomende testen voor de EPC-verbruiken zijn niet meer nodig aangezien we in de grafiek (Figuur 1.6) al 
zien dat de verschillen in gemiddeld energiegebruik over de jaren lineair zakken, waar de graaddagen dit niet 
doen. De zakking is continu, dus het heeft weinig nut om te achterhalen welk jaar significant zou verschillen 
van een ander jaar.

Ondanks de verschillende trend (i.e., graaddagen versus gemiddeld totaal primair energiegebruik) wordt er 
op basis van 2.4.1 vanuit gegaan dat na de normalisatie door Fluvius de klimaatafhankelijkheid op jaarbasis 
voldoende verwaarloosbaar is om de verdere statistische analyses niet in gedrang te brengen. Toch wordt  
nogmaals opgemerkt dat het feit dat op de gasverbruiken wel een klimaatcorrectie is uitgevoerd en op de 
elektriciteitsverbruiken niet mogelijks tot extra bias kan zorgen (zie 3.1).

Een verklaring voor de dalende trend in de energiegebruiken van de EPC-woningen zou kunnen zijn dat  
deze woningen en hun huishoudtoestellen in de loop van der jaren systematisch verbeterd zijn met een 
dalend gemiddeld totaal primair elektriciteits- en gasgebruik tot gevolg. Er wordt opgemerkt dat het 
verbeteren van huishoudtoestellen over de jaren heen een reden zou kunnen zijn om met de recentste jaren 
rekening te houden bij berekening van een gemiddeld energiegebruik. Als het gaat om verbeteringen aan de 
woning zelf (i.e., de bouwschil en/of HVAC), dan is er een mogelijke mismatch met de EPC-aannames en 
zouden de jaren verderaf van de aangifte-jaren idealiter moeten geweerd worden. Deze voorgaande 
suggestieve opmerkingen tonen tevens de potentiële 'tijdelijkheid' aan van data-driven modellen.
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1.4. Definiëring van extra variabelen en clusters
Een extra pre-processing stap, die in deze paragraaf behandeld wordt, is het definiëren van extra, afgeleide 
variabelen en clusters.

1.4.1. Methode
Een eerste type variabelen houdt rekening met aanvullende/ontbrekende variabelen. Vaak worden 
energiegebruiken in kWh uitgedrukt. Extra variabelen voor energiegebruik in kWh/m2 geven vaak extra 
inzicht en inzichtelijk beter onderbouwde conclusies. Ook ontbreken in de EPB-/EPC-datasets 
respectievelijk variabelen met de gemiddelde U-waarde, gemiddelde U-waarde voor het glas, gemiddelde g-
waarde of totale oppervlakte glas voor de wooneenheid, welke dan berekend werden uit gedetailleerde data 
per wooneenheid-component (i.e., detailinfo over vloeren, muren, daken, gevel- en dakopeningen). Verder 
ontbraken duidelijke parameters voor de energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water die 
nodig waren voor de filtering in sectie 2.2 enerzijds en de clustering anderzijds (zie verder). Ook parameters 
die de aanwezigheid van een PV-installatie, warmtepomp, zonnecollector en een koelinstallatie aanduiden 
werden uit andere beschikbare parameters gecreëerd. Bepaalde categorische parameters zoals bouwvorm  en 
type ventilatiesysteem werden ook omgezet in een numerieke, binaire tegenhanger opdat deze mee kunnen 
worden opgenomen in de correlatie-analyses.

Een tweede type afgeleide variabelen houdt verband met verschillen in rekenwijze van de theoretische 
prestatie-waarden. Een voorbeeld hiervan is het al dan niet gebruiken van default-waarden in de officiële 
energieprestatieberekening. Voorgaand onderzoek [5] toonde immers de grote invloed hiervan op de 
afwijking tussen berekend en werkelijk energiegebruik. In deze stap worden extra kolommen gegenereerd 
voor variabelen met default-waarden (i.e., v50-waarde), waar de default-waarden (i.e., de default v50-waarde 
is 12 m3/h･m2) uit geweerd zijn (en niet vervangen door een gemiddelde waarde van de database).

Een derde en laatste type afgeleide variabelen wordt bepaald ter clustering van de dataset op basis van de 
groepering van verbruiksposten (volgens EPB/EPC: verwarming, sanitair warm water, hulpenergie, koeling, 
en elektriciteitsproductie) over telwerken (waarover data van Fluvius beschikbaar is: gas en elektriciteit 
telwerken), energiedragers (i.e., af te leiden uit EPB/EPC data voor ruimteverwarming en sanitair warm 
water) en aanwezigheid van een koelinstallatie en hernieuwbare energie-opwekkers (i.e., PV-panelen, 
warmtepomp en thermische zonnecollector). Meerdere combinaties zijn immers mogelijk en kunnen in de 
volgende deeltaken geëvalueerd worden als potentieel significante parameters of zelfs ter opsplitsing van 
(onderdelen van) de regressiemodellen in functie hiervan. Deze clustering is ook van belang in de Vereiste 
Optie (zie verder).
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1.4.2. Extra variabelen
• Energiedragers ruimteverwarming en sanitair warm water volgens EPB/EPC

Om de EPB-database te kunnen clusteren volgens de belangrijkste verbruiksposten (i.e., ruimteverwarming 
en sanitair warm water) is het belangrijk de energiedrager voor deze verbruiksposten eenduidig toe te wijzen. 
Het type energiedrager is echter niet systematisch gedocumenteerd in de database, en moet afgeleid worden 
uit andere beschikbare gegevens. Voor een deel van de cases zijn er echter onvoldoende gegevens om de 
energiedrager te kunnen toewijzen (i.e., voor vele wooneenheid-ID’s is geen type toestel of energiedrager 
voor SWW beschikbaar waardoor deze niet kan afgeleid worden). Verder zijn de velden voor ‘type toestel’ 
vaak wel tekstueel, maar niet-categorisch ingevuld waardoor verwarrende ingaven ook verhinderen dat de 
energiedrager eenduidig bepaald wordt. Deze cases met onbekende energiedrager worden dan ook geweerd 
uit verdere analyses (zie verder bij sectie 1.4.3 Clustering). Een overzicht van de resultaten wordt 
weergegeven in Figuur 1.7.

Figuur 1.7 - Bepaling energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water voor de EPB-wooneenheden.

Ook om de EPC-database te kunnen clusteren volgens de belangrijkste verbruiksposten (i.e., 
ruimteverwarming en sanitair warm water) is het belangrijk de energiedrager voor deze verbruiksposten 
eenduidig toe te wijzen. Het type energiedrager is hier goed systematisch gedocumenteerd in de database en 
kan vrij eenduidig afgeleid worden uit beschikbare categorische parameters. Ook hier zijn voor een deel van 
de wooneenheden echter onvoldoende gegevens beschikbaar om de energiedrager te kunnen toewijzen. Deze 
worden dan geweerd uit verdere analyses. Een overzicht van de resultaten wordt weergegeven in Figuur 1.8.
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Figuur 1.8 - Bepaling energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water voor de EPC-wooneenheden. 
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1.4.3. Clustering
De clustering van de bekomen EPB- en EPC-subset (dus na de data-cleansing en data-filtering), zoals 
beschreven aan het eind van de voorgaande paragraaf, wordt weergegeven in het boomdiagram in Figuur 
1.9. Deze subsets (na data-filtering en -cleansing) met EPB- en EPC-wooneenheden wordt O genoemd, 
waarna eerst geclusterd wordt over het type Fluvius-telwerken en vervolgens over energiedragers afgeleid uit 
de EPB- en EPC-dossiers. Deze clustering is nodig ter voorbereiding van Deeltaken 2, 3 en de Vereiste 
Optie. Bemerk dat de clustering niet exclusief is (i.e., dezelfde wooneenheden kunnen voorkomen in 
meerdere clusters). Zo komen wooneenheden uit O1 ook voor in O2 en komen cases uit O1 en O2 ook voor 
in A1,  A2,  A3,  A4,  A5 en B1.

Figuur 1.9 - Boomdiagram van de verschillende hoofd- en subclusters waarin de bekomen subsets worden verdeeld ter 
voorbereiding van de volgende deeltaken.

Noot

In Tabel 1.8 wordt een aanvullend overzicht gegeven van de subclusters in Figuur 1.9 en analyses waarvoor 
zij gebruikt zullen worden. Er wordt eerst aangeduid aan welke voorwaarden op vlak van energiedrager 
voldaan moet zijn (voor verbruiksposten in de EPB/EPC-database) om tot elke cluster te behoren. Verder 
wordt in grijs gemarkeerd welke EPB/EPC-verbruiksposten (primair en gesommeerd) in de analyses in 
Deeltaak 2 vergeleken worden met welk reëel primair energiegebruik (e.g., voor cluster O1 wordt het totaal 
EPB/EPC-energiegebruik (dus de som van het energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water, 
hulpenergie, koeling en PV vergeleken met het reëel totaal primair energiegebruik). Ook wordt een overzicht 
gegeven van het aantal cases dat behoort tot elke cluster en wordt aangegeven welke aanvullende 
interessante opdelingen gemaakt worden voor elke cluster (i.e., opdelingen op vlak van aanwezigheid van 
zonnepanelen (PV), een zonnecollector (ZC), een warmtepomp (WP) of ruimtekoeling (RK)). Merk op dat 
de cases die behoren tot cluster A5 niet dezelfde zijn als de cases in cluster B1. De cases in cluster B1 
beschikken enkel over een reëel elektriciteitsgebruik (i.e., hebben geen telwerk voor aardgas) en hebben 

Volledige dataset (O)

A B

A1 A2 A3 A4 A5 B1 O1

Cluster verdeling

volgens:
Fluvius-telwerk

volgens:
energiedrager EPB/EPC O2

O:     Volledige dataset
O1:  O, en enkel aardgas en/of elektriciteit als energiedrager voor rv en sww
O2:  O, uitgezonderd wooneenheden met energiedrager rv of sww deels/volledig op elektriciteit, of onbekend
A:   wooneenheden met zowel een telwerk voor gas als voor elektriciteit
A1:  A, en enkel aardgas of elektriciteit als energiedrager voor rv en sww
A2:  A, en enkel aardgas als energiedrager voor rv en sww
A3:  A, en enkel aardgas als energiedrager voor rv, enkel elektriciteit voor sww
A4:  A, en enkel aardgas als energiedrager voor sww, enkel elektriciteit voor rv
A5:  A, en enkel elektriciteit als energiedrager voor rv en sww
B:   wooneenheden met enkel een telwerk voor elektriciteit
B1:  B, en enkel elektriciteit als energiedrager voor rv en sww
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enkel elektriciteit als energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water. De cases in cluster A5 
beschikken over een reëel aardgasgebruik (i.e., koken op aardgas (en mogelijke, niet aangegeven, 
bijverwarming op aardgas)) én een reëel elektriciteitsgebruik en hebben enkel elektriciteit als energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water.

Tabel 1.8 - Aanvullend overzicht op Figuur 1.9 met gedetailleerde cluster en analyse-info. De tekens in de sectie rond ‘analyse reëel 
verbruik’ worden als volgt verklaard: ‘ ’ duidt de (interessante) analyses aan (per cluster) die in Deeltaak 2 uitgebreid besproken 
worden en waarvoor statistische modellen opgemaakt worden in Deeltaak 3 en de Vereiste Optie, ‘×’ duidt de analyses aan die beter 
niet bekeken worden mits gemakkelijk verkeerde conclusies kunnen getrokken worden door bias in de data, ‘∽’ duidt op analyses die 
interessant zijn om te bekijken maar reeds in een andere (uitgebreidere/volledigere) cluster bekeken worden en ‘/’ duidt op analyses 
die niet kunnen gemaakt worden mits (logischerwijze) geen reële energiegebruiksdata beschikbaar is.

Een aantal clusters uit Figuur 1.9 zijn niet geschikt om correcte analyses op uit te voeren en deze worden 
daarom in verdere analyses niet beschouwd. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: (i) bepaalde data 
ontbreken waardoor een analyse geen zin heeft (e.g., woningen verwarmd op andere energiedragers dan 
aardgas of elektriciteit, bijvoorbeeld stookolie waarvoor geen werkelijke verbruiksdata gekend is), e.g. 
cluster O; (ii) de analyse van de (sub)cluster levert geen aanvullende informatie op ten opzichte van de 
analyse van een andere cluster, e.g. cluster A1 t.o.v. cluster O1 of analyses van het elektriciteitsgebruik van 
cluster A2 t.o.v. het elektriciteitsgebruik van cluster O2; (iii) het aantal cases binnen de (sub)cluster is te 
klein om statistisch betekenisvolle analyses op uit te voeren. 

Alle clusters die op basis van bemerkingen (i) en (ii) niet verder beschouwd zullen worden zijn in rood 
aangeduid. De clusters die op basis van bemerking (iii) weerhouden zullen worden kunnen pas aangeduid 
worden eenmaal het aantal wooneenheden per cluster bekend is. Tabel 1.9 en 1.10 geven een overzicht van 
het aantal wooneenheden per cluster voor respectievelijk de EPB- en EPC-dossiers. Indien de aantallen per 
cluster te klein zijn (i.e., < 100 wooneenheden) om mee te nemen in verdere analyses in deeltaken 2, 3 en de 
vereiste optie, dan worden de aantallen in rood aangeduid. Ter referentie wordt ook het aantal wooneenheden 
in cluster O weergeven, ook al wordt deze cluster niet besproken in de volgende deeltaken. Merk op dat de 
EPB-wooneenheden in cluster B1 in 89% van de gevallen beschikken over een warmtepomp, tegenover een 
kleine 4% van de gevallen voor de EPC-wooneenheden.

EPB/EPC verbruiksposten Analyse reëel verbruik

Cluster
Aardgas Elektriciteit

Totaal =
Aardgas + 

Elektriciteit
#EPB #EPC Interessante 

opdelingen

O1 Gas/Elek Gas/Elek. Elek. × × 37941 42827 PV/WP/ZC/RK
O2 niet-Elek. niet-Elek. Elek. × × 35279 43418 PV/RK
A2 Gas Gas Elek. ∽ ∽ 49781 37412 ZC
A3 Gas Elek. Elek. × ∽ 376 7716 ZC
A4 Elek. Gas Elek. × ∽ 120 158 ZC
A5 Elek. Elek. Elek. × ∽ 500 447 /
B1 Elek. Elek. Elek. / / 1947 2335 PV/WP/ZC/RK
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Tabel 1.9 - Overzicht van het aantal EPB-wooneenheden per cluster.

Tabel 1.10 - Overzicht van het aantal EPC-wooneenheden per cluster.

EPB PV WP ZC RK
O 68228 7109 2981 957 820

 O1 37941 2830 2405 543 463
 O2 35279 1674 197
 A2 49781 870
 A3 376 11
 A4 120 4
 A5 500
 B1 1947 905 1868 29 180

EPC PV WP ZC RK
O 69870 3606 226 941 1266

 O1 42827 1871 148 498 768
 O2 43418 1643 772
 A2 37412 565
 A3 7716 70
 A4 158 0
 A5 447
 B1 2335 0 86 33 73
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1.5. Beschrijvende statistiek
1.5.1. Methode
In deze paragraaf gebeurt een overkoepelende beschrijvende statistische analyse van de bekomen dataset 
(dus na de data-cleansing, data-filtering (en (a)normalisatie)). Daarbij worden de belangrijkste parameters 
geanalyseerd. De kadering van deze subset gebeurt ten opzichte van de volledige dataset die voor dit project 
ter beschikking is gesteld. De representativiteit van de subset ten opzichte van het Vlaamse 
woningpatrimonium kan echter niet gegarandeerd worden mits niet alle EPB- en EPC-indienjaren in deze 
studie zijn opgenomen. Verder hebben ook niet alle bestaande woningen reeds een EPC-kengetal.

Deze beschrijvende statistiek is belangrijk, zowel ter inschatting van mogelijkheden en beperkingen bij de 
volgende analyses, alsook bij de interpretatie van de resultaten ervan alvorens uitspraak te kunnen doen over 
mogelijke sample-bias en extrapolatie van de resultaten. De variabelen die toebehoren aan de EPB-database 
zullen worden gekenmerkt door de rode kleur in de figuren in volgende paragrafen, die voor EPC-database 
door de blauwe kleur.

1.5.2. Vergelijking EPB- en EPC databases en statistische representativiteit van de subset
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste variabelen in de EPB- en EPC-datasets. 
In deze resultaten wordt steeds de bekomen subset (i.e., na data-filtering en -cleansing) vergeleken met de 
volledige dataset die door het VEKA ter beschikking werd gesteld ten einde een beeld te geven van de 
statistische representativiteit van de subset ten opzichte van de volledige dataset. Gemeenschappelijke 
variabelen in de EPB- en EPC-databases wordt steeds samen weergegeven, tenzij anders vermeld.

• Jaarlijks reëel primair energiegebruik
Figuur 1.10  en 1.11, voor respectievelijk de EPB- en EPC-wooneenheden, geven een cumulatieve distributie 
van de jaarlijkse reële primaire gas- en elektriciteitsgebruiken van beschouwde acht jaren in deze studie (i.e., 
2012-2019). Enkel de energiegebruiken uit de finale subset, die behouden zijn om een betrouwbaar 
gemiddeld gas- en elektriciteitsgebruik te berekenen (zie paragraaf 2.2.4), zijn opgenomen in onderstaande 
figuren.

Figuur 1.10 - Vergelijking van de jaarlijkse reële primaire gas- en elektriciteitsgebruiken in de finale subset met EPB-wooneenheden.
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Figuur 1.11 - Vergelijking van de jaarlijkse reële primaire gas- en elektriciteitsgebruiken in de finale subset met EPC-wooneenheden.

In alle grafieken valt op te merken dat het reëel gas- en elektriciteitsgebruik gemiddeld afneemt in recentere 
jaren. De zakking in de tijd van hoge energiegebruiken in de EPC-subset kan mogelijks deels verklaard 
worden door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen (i.e., het plaatsen van isolatie (e.g., 
dakisolatie), vervanging ketel, plaatsen van zonnepanelen of een zonnecollector etc.). De grotere zakking bij 
EPB ligt waarschijnlijk aan het feit dat de sample aangroeit met recentere woningen in de recentere jaren, 
met recentere/strengere eisen.
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• Gemiddeld reëel primair energiegebruik
Figuur 1.12 geeft een cumulatieve distributie van het gemiddeld totaal reëel jaarlijks primair energiegebruik 
(i.e., gemiddeld over de acht jaren heen) en respectievelijk het primair aandeel gas en elektriciteit.

Figuur 1.12 - Cumulatieve distributies van het gemiddeld totaal reëel jaarlijks primair energiegebruik voor de EPB- en EPC-
wooneenheid-ID’s en respectievelijk het primair aandeel gas en elektriciteit (de verbruiken over de acht jaren zijn in rekening 
gebracht).

PAGINA
47

DATUM
2020-2021



• Karakteristiek totaal primair energiegebruik
Figuur 1.13 geeft een cumulatieve distributie van het karakteristiek voorspeld totaal jaarlijks primair 
energiegebruik over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-database. De verdeling van de subset en de 
totale set komen sterk overeen voor de EPC-wooneenheden. Voor de EPB-resultaten is er wel een significant 
verschil zichtbaar met betrekking tot het aandeel lage (theoretische) verbruikers. De grafieken in de volgende 
sectie op verbruikspostniveau kunnen mogelijk verklaren waar het verschil vandaan komt.

Figuur 1.13 - Cumulatieve distributie van het karakteristiek voorspeld totaal jaarlijks primair energiegebruik over alle 
wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.
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• Jaarlijks primair energiegebruik op verbruikspostniveau
Figuur 1.14 geeft een cumulatieve distributie van het karakteristiek voorspeld jaarlijks primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water, hulpenergie en koeling over alle wooneenheden 
in de EPB- en EPC-database. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen voor 
ruimteverwarming, hulpenergie en koeling. Wanneer de resultaten voor sanitair warm water bekeken worden, 
wordt vastgesteld dat de EPC-subset sterk overeen komt met de totale beschikbare dataset maar er bij de 
EPB-wooneenheden wel een significant verschil zichtbaar is. De EPB-subset heeft weinig lage verbruikers 
voor sanitair warm water. Het karakteristiek voorspeld verbruik voor sanitair warm water is voornamelijk 
afhankelijk van (1) het volume van de woning (i.e., gemiddeld kleiner wordend over de jaren), (2) het 
opwekkings- en opslagrendement, en (3) de leidingen (i.e., gedetailleerd ingevoerd dan wel niet). Uit de 
figuren voor het beschermd volume (zie verder) is echter duidelijk dat het niet aan ondervertegenwoordiging 
van kleine volumes ligt, dus moet het aan de rendementen of de invoer van leidinglengtes liggen.

Figuur 1.14 - Cumulatieve distributie van het karakteristiek voorspeld jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming, 
sanitair warm water, hulpenergie en koeling over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.
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• Aanwezigheid ‘PV’, ‘WP’, ‘ZC’ en ‘RK’
Figuur 1.15 toont de onderlinge en gecombineerde aanwezigheid van PV-panelen (PV), een warmtepomp 
(WP), een zonnecollector (ZC) en ruimtekoeling (RK) voor EPB- en EPC-wooneenheid ID’s (i.e., 
momentopname jaar 2019). Bij nieuwbouwwoningen (EPB) is vaker een PV-installatie en een warmtepomp 
geïntegreerd in vergelijking met bestaande woningen (EPC). Ook komen in de EPB-database een PV-
installatie en een warmtepomp vaker samen voor, zelfs in 44% van de gevallen beschikken woningen met 
een warmtepomp ook over PV-panelen.

Figuur 1.15 - Vergelijking van de aanwezigheid van PV-panelen voor de EPB- en EPC-wooneenheid-ID’s volgens Fluvius.

• Piekvermogen PV-panelen
Figuur 1.16 geeft een cumulatieve distributie van de piekvermogens van PV-installaties voor EPB- en EPC-
wooneenheid ID’s volgens Fluvius (het is niet duidelijk of het gaat om het geïnstalleerde vermogen van de 
panelen of van de omvormer). Er valt op dat de distributies matchen. Er lijkt een verwaarloosbaar verschil te 
zijn in grootte van installatie/investering tussen nieuwbouw- en bestaande woningen (locatie van sprongen 
(vermoedelijk ter hoogte van types omvormers) en spronghoogtes (aandelen) in de figuur zijn gelijkaardig). 
Toch lijkt een merkbaar verschil waarneembaar bij de lage geïnstalleerde vermogens (iets meer kleine 
installaties bij de EPB-cases dan bij de EPC-cases). Men kan zich afvragen of dit woningen zijn waar een 
beperkt aantal PV-panelen is geplaatst, louter om aan het verplichte aandeel hernieuwbare energie te komen.

Figuur 1.16 - Vergelijking van het piekvermogen van de PV-installatie voor de EPB- en EPC-wooneenheid-ID’s volgens Fluvius. 
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• Beschermd volume
Figuur 1.17 geeft een cumulatieve distributie van het beschermd volume over alle wooneenheden in de EPB- 
en EPC-database. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen.

Figuur 1.17 - Cumulatieve distributie van het beschermd volume over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.

• Verliesoppervlakte
Figuur 1.18 geeft een cumulatieve distributie van de verliesoppervlakte over alle wooneenheden in de EPB- 
en EPC-database. De verdeling van de subset en de totale set komen in beide databases sterk overeen. Toch 
wordt opgemerkt dat ze systematisch iets lager zijn, wat verklaard kan worden door een grotere 
vertegenwoordiging van gesloten bebouwingen in beide databases (zie verder).

Figuur 1.18 - Cumulatieve distributie van de verliesoppervlakte over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets. 
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• Vloeroppervlakte
Figuur 1.19 geeft een cumulatieve distributie van de bruto vloeroppervlakte over alle wooneenheden in de 
EPB- en EPC-database. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen.

Figuur 1.19 - Cumulatieve distributie van de bruto vloeroppervlakte over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.

• Gemiddelde U-waarde
Figuur 1.20 geeft een cumulatieve distributie van de gemiddelde U-waarde over alle wooneenheden in de 
EPB- en EPC-database. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen. Merk op dat het bij 
de EPB-cases gaat om de gerapporteerde U-waarde, maar dat het bij de EPC-cases in 99% van de gevallen 
gaat om een berekende U-waarde, die veelal op basis van het bouwjaar en in bepaalde gevallen op basis van 
een gerapporteerde isolatiedikte en/of isolatiemateriaal wordt berekend. Dit is verder toegelicht in Figuur 
1.21.

Figuur 1.20 - Cumulatieve distributie van de gemiddelde U-waarde over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.
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• Aanwezigheid isolatie EPC
In Figuur 1.21 wordt een donut diagram weergegeven die de aanwezigheid van isolatiemateriaal aangeeft 
voor alle vloer-/gevel- en dakelementen in de EPC-subset. Ook wordt een cumulatieve distributie getoond 
van de berekende U-waarde voor de vloer-/gevel- en dakelementen in de EPC-subset. Merk op dat het bij de 
EPC-cases de U-waarde veelal niet gekend is en een berekende U-waarde wordt gerapporteerd op basis van 
het bouwjaar en in bepaalde gevallen op basis van een gerapporteerde isolatiedikte en/of isolatiemateriaal.

Figuur 1.21 - Donut diagram van de aanwezigheid van vloer-/gevel- en dakisolatie over alle bouwschil-deelelementen in de EPC-
subset (boven). Cumulatieve distributie van de berekende U-waarde over alle bouwschil-deelelementen in de EPC-subset (onder).

• E-peil en EPC-kengetal
Figuur 1.22 geeft een cumulatieve distributie van enerzijds het E-peil (links) over alle wooneenheden in de 
EPB-database en anderzijds het EPC-kengetal (rechts) over alle wooneenheden in de EPC-database. De 
verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de EPC-wooneenheden. In de EPB-subset 
hebben de wooneenheden gemiddeld een iets slechter E-peil in vergelijking met de totale set voor 
wooneenheden met een E-peil < E80. Er zijn dus ofwel meer recente woningen met een lager E-peil, die 
beschikken over onvoldoende consistente energiegebruiksgegevens of nulverbruiken, ofwel vielen heel wat 
van deze cases weg door een mismatch van PV-aanwezigheid (zie data-cleansing en -filtering). Mogelijks is 
dit ook (deels) gelinkt aan het beperkter aandeel lage SWW-verbruikers (zie eerder) en is et ook niet zo 
vreemd dat het des te meer opvalt hier in het E-peil (gezien de normalisatie binnen het E-peil).
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Figuur 1.22 - Cumulatieve distributie van enerzijds het E-peil (links) over alle wooneenheden in de EPB-database en anderzijds het 
EPC-kengetal (rechts) over alle wooneenheden in de EPC-subsets.

• Lekdebiet
Figuur 1.23 geeft een cumulatieve distributie van de v50-waarde over alle wooneenheden in de EPB-
database. Het aantal wooneenheden in de EPC-database met een gemeten v50-waarde was te klein om mee in 
rekening te brengen (de v50-gegevens werden dan ook niet door VEKA ter beschikking gesteld), vandaar dat 
deze figuur hier ontbreekt. In de EPB-subset zijn er meer wooneenheden waarbij de v50-waarde bij 
ontstentenis bepaald is in vergelijking met de totale set (-12%-punt). Een mogelijke verklaring hiervoor zijn 
de steeds strenger wordende E-peil eisen, die een blowerdoortest quasi onvermijdbaar maken om de huidige 
E-peil eisen te halen. Uit Figuur 1.25 (links) blijkt dat een groter aandeel recenter gebouwde woningen uit de 
subset weggevallen zijn (na data-koppeling, -cleansing en -filtering), wat het groter aandeel woningen met 
v50-waarden bij ontstentenis mogelijks verklaard. De verdeling van de meetwaarden bij wooneenheden met 
een gemeten v50-waarde komt goed overeen bij de subset en de totale set.

Figuur 1.23 - Cumulatieve distributie van de v50-waarde over alle wooneenheden in de EPB-subset.
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• Bouwjaar EPC-wooneenheden
Figuur 1.24 geeft een cumulatieve distributie van het bouwjaar en de EPC-indiendatum over alle 
wooneenheden in de EPC-database. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen. Bijna 
60% van de woningen in de EPC-database is gebouwd tussen 1950 en 1980. Volgens de scope van het 
project bevatten de beschouwde EPC-dataset enkel wooneenheden met EPC-indiendatum tussen 2015 en 
2018. Het bouwjaar van de EPC-wooneenheden is terminologisch vergelijkbaar met de indiendatum voor de 
EPB-wooneenheden (zie Figuur 1.25 (rechts)) (i.e., de indiendatum van een EPB-dossier komt het dichtst in 
de buurt van het bouwjaar van de woning (al hebben heel wat gebouweigenschappen (e.g., de isolatiedikte, 
het E-peil etc.) een groter verband met de aanvraagdatum)).

Figuur 1.24 - Cumulatieve distributie van de het bouwjaar en de EPC-indiendatum over alle wooneenheden in de EPC-subset. De 
verdeling van de subset en de totale set komt sterk overeen.

• Aanvraag- en indiendatum EPB
Figuur 1.25 geeft een cumulatieve distributie van de aanvraag- en indiendata over alle wooneenheden in de 
EPB-database. Ook wordt het aantal dagen tussen EPB indiendatum en aanvraagdatum weergegeven. Voor 
EPB zijn meer recent aangevraagde en ingediende projecten minder vertegenwoordigd in de subset, 
vermoedelijk wegens het ontbreken van consistente reële verbruiksdata in de Fluvius database. In 50% van 
de cases zit er bijna 3 jaar tussen de indien- en aanvraagdatum van een EPB-aanvraag.

Figuur 1.25 - Cumulatieve distributie van de aanvraag- en indiendata over alle wooneenheden in de EPB-subset (links) en een 
cumulatieve distributie van het aantal dagen tussen indien- en aanvraagdatum over alle wooneenheden in de EPB-subset (rechts).
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• Ventilatiesysteem
Figuur 1.26 geeft een donut diagram van het type ventilatiesysteem over alle wooneenheden in de subset en 
de totale set (EPB en EPC). In de EPB-database heeft 94,8% van de wooneenheden een mechanisch 
ventilatiesysteem C of D. In de EPC-database beschikt slechts 3,94% van de wooneenheden over een 
mechanisch ventilatiesysteem (B, C of D). Uit literatuur blijkt dat veel bestaande, oude woningen ook niet 
beschikken over een natuurlijk ventilatiesysteem A, maar de EPC-database maakt geen onderscheid tussen 
een woning zonder ventilatiesysteem en één met natuurlijk ventilatiesysteem A. De verdelingen van de 
subset en de totale set komen sterk overeen voor zowel de EPB- als de EPC-database. In beide subsets 
worden bepaalde systeemgroepen wel erg klein (e.g., ventilatiesysteem B) voor verdere specifieke analyses, 
maar ze blijven wel proportioneel correct vertegenwoordigd.

Figuur 1.26 - Donut diagram van het type ventilatiesysteem over alle wooneenheden in de subset en de totale set (EPB en EPC).
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• Provincie
Figuur 1.27 geeft een donut diagram van de provincie over alle wooneenheden in de subset en de totale set 
(EPB en EPC). De verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de EPB-
wooneenheden. Merk op dat de provincie Limburg ondervertegenwoordigd wordt in de EPC-subset. Voor  
vele wooneenheden in de provincie Limburg ontbreken consistente reële verbruiksdata in de Fluvius-
database, waarschijnlijk door het ontbreken van Infrax-data in de Fluvius-database, al wordt dit niet helemaal 
bevestigd door de kaart van Vlaanderen in Figuur 1.29, waar de wooneenheden met Eandis-data zich 
verspreid over Limburg bevinden.

Figuur 1.27 - Donut diagram van de provincie over alle wooneenheden in de subset en de totale set (EPB en EPC).
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• Spreiding wooneenheden
In aanvulling op de grafieken met geaggregeerde resultaten per provincie geven Figuur 1.28 en 1.29 een 
overzicht van de spreiding van EPB- en EPC-wooneenheden binnen elke provincie. Enkel resultaten voor de 
bekomen subsets (na data-cleansing en -filtering) worden hier weergegeven, niet voor de totale datasets. 
Merk opnieuw op dat de provincie Limburg ondervertegenwoordigd wordt in de EPC-subset, maar dat de 
wooneenheden die overblijven zich wel verspreid over Limburg bevinden.

Figuur 1.28 - Overzicht van de spreiding over Vlaanderen van de EPB-wooneenheden binnen de EPB-subset.

Figuur 1.29 - Overzicht van de spreiding over Vlaanderen van de EPC-wooneenheden binnen de EPC-subset.
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• Typologie
Figuur 1.30 geeft een donut diagram van de typologie over alle wooneenheden in de subset en de totale set 
(EPB en EPC). De verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de EPB-database. In 
de EPC-subset zitten meer gesloten bebouwingen en minder vrijstaande woningen in vergelijking met de 
totale set die ter beschikking werd gesteld (zie eerder in Figuur 1.27 en 1.29). Een reden wordt gevonden in 
de ondervertegenwoordiging van woningen in de provincie Limburg, waar veel meer vrijstaande woningen 
voorkomen dan gesloten en halfopen bebouwingen.

Figuur 1.30 - Donut diagram van de typologie en provincie over alle wooneenheden in de subset en de totale set (EPB en EPC).
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• Type constructie (warmtecapaciteit)
Figuur 1.31 geeft een donut diagram van het type constructie over alle wooneenheden in de subset en de 
totale set (EPB en EPC). De verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor zowel de 
EPB- als de EPC-database. Merk op dat EPC een categorie minder hanteert dan EPB, voor de rekenwaarde 
van de warmtecapaciteit van woningen.

Figuur 1.31 - Donut diagram van het type constructie over alle wooneenheden in de subset en de totale set (EPB en EPC).
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• Type eigenaar
In Figuur 1.32 wordt een donut diagram weergeven van het type eigenaar over alle wooneenheden in de 
subset en de totale set voor de EPC-cases. Voor de EPB-cases was deze data niet beschikbaar. De 
verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de EPC-cases.

Figuur 1.32 - Donut diagram van het type eigenaar over alle wooneenheden in de subset en de totale set (enkel EPC).

• Type transactie
In Figuur 1.33 wordt een donut diagram weergeven van het type transactie (i.e., verkoop of verhuur) bij 
opmaak van een EPC-certificaat over alle wooneenheden in de subset en de totale set voor de EPC-cases. De 
verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de EPC-cases.

Figuur 1.33 - Donut diagram van het type transactie bij opmaak van een EPC-certificaat over alle wooneenheden in de subset en de 
totale set (enkel EPC).
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• Type transactie
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1.5.3. Verschil karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik
In deze sectie worden het karakteristiek primair voorspeld jaarlijks gemiddeld totaal energiegebruik volgens 
EPB en EPC, het reëel jaarlijks totaal primair energiegebruik volgens Fluvius en het verschil tussen beiden 
met elkaar vergeleken voor cluster O1. Het reëel totaal energiegebruik is enkel aanwezig voor woningen die 
én een betrouwbaar aardgasgebruik hebben én een betrouwbaar elektriciteitsgebruik, tenzij de woning alle 
energiedragers op gebruikspostniveau op elektriciteit heeft. Voor 30% van de EPB-wooneenheden is een 
onderschatting waarneembaar van het karakteristiek voorspeld ten opzichte van het reëel energiegebruik, in 
70% van de gevallen spreken we van een overschatting. In de EPC-database is voor 98% van de 
wooneenheden een overschatting waarneembaar van het karakteristiek voorspeld ten opzichte van het reëel 
energiegebruik. Het gaat hier om initiële observaties. Deze worden verder verfijnd per (sub-)cluster in de 
volgende deeltaak.

Figuur 1.34 - Cumulatieve distributie van het karakteristiek primair voorspeld gemiddeld totaal jaarlijks energiegebruik, het reëel 
totaal primair energiegebruik en het verschil tussen het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik over alle wooneenheden in 
de EPB- en EPC-subset.
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1.6. Conclusie
Uit de figuren in de voorgaande beschrijvende statistische analyse volgt dat de subsets (EPB en EPC) goed 
statistisch representatief zijn voor de totale datasets die ter beschikking werden gesteld. Er werd wel 
opgemerkt dat de provincie Limburg sterk ondervertegenwoordigd is en gesloten bebouwingen wat sterker 
vertegenwoordigd zijn in de EPC-dossiers ten koste van het aantal vrijstaande woningen. Ook zijn meer 
recente EPB-dossiers met laag E-peil minder sterk vertegenwoordigd in de subset dan in de totale dataset wat  
te verklaren is door het wegvallen van vele wooneenheden door een mismatch in aanwezigheid van een PV-
installatie tussen Fluvius en EPB. Een tweede verklaring voor het wegvallen van cases met een laag E-peil is 
het feit dat cases met nul-elektriciteitsgebruiken zijn geweerd of dat cases met een laag E-peil mogelijks 
algemeen vaker inconsistente of onvoldoende energiegebruiksdata hadden waardoor deze geweerd dienden 
te worden. 

De resterende EPB- en EPC-subsets zijn, ondanks het wegvallen van 49,5% EPB-wooneenheden en 43,0% 
EPC-wooneenheden, nog steeds zeer groot. Ze weerspiegelen de variatie in de totale datasets goed, waardoor 
ze voldoende representatief geacht worden voor verdere statistische analyse. Tevens zijn ze ook veel groter 
dan bij elke eerdere vergelijkbare studie in Vlaanderen. Toch moet opgemerkt worden dat de bekomen 
subsets geen representativiteit garanderen van het volledige Vlaamse woningpatrimonium, daar enkel 
eengezinswoningen beschouwd worden (i.e., geen appartementen), niet alle nieuwbouw en bestaande 
woningen een E-peil of EPC-kengetal hebben, voor de EPC slechts een begrensd aantal indienjaren in deze 
studie zijn opgenomen en zoals eerder gesteld de regio Limburg in de EPC-subset ondervertegenwoordigd is. 
Uiteraard is het wel zo dat de analyses en voorspellingsmodellen representatief zijn voor de groepen 
woningen die in de gegevens aanwezig zijn. De, in Deeltaak 3, afgeleide voorspellingsmodellen blijven 
representatief voor de voorspelde energiegebruiken.

De belangrijkste redenen om cases te weren zijn conflicten omtrent de aanwezigheid van een PV-installatie 
(i.e., aanwezigheid PV volgens Fluvius versus aanwezigheid PV volgens EPB/EPC) en het gebrek aan 
meerdere jaarlijkse betrouwbare gas- en/of elektriciteitsgebruiken op wooneenheid-niveau, waarbij de 
residuele variatie vermoedelijk mee beïnvloed is door de beperkingen op vlak van normalisatie van de 
ontvangen werkelijke verbruiksdata of een wijziging in bewoners (e.g., verhuur aan iemand anders terwijl 
het EPC-dossier gelijk blijft) (N.B., indien de onderlinge variatie tussen de verschillende reële jaarlijkse 
primaire energiegebruiken op woningniveau kleiner was geweest, zouden er minder cases zijn weggevallen 
in de data-cleansing en -filtering). Zo zijn de reële jaarlijkse elektriciteitsgebruiken niet klimaat-
genormaliseerd, terwijl de aardgasgebruiken dit wel zijn. Hier kon niet voor gecorrigeerd worden sinds we 
enkel beschikten over de, door Fluvius genormaliseerde, EAV-verbruiken en niet over de ruwe data. Verder 
wordt ook nogmaals meegegeven dat ook nul-elektriciteitsgebruiken geweerd zijn uit de selectie, daar deze 
eigenlijk negatief zouden moeten zijn maar Fluvius geen negatieve energiegebruiken rapporteert, hetgeen tot 
foutieve analyses en voorspellingsmodellen zou kunnen leiden (indien meegenomen) in de volgende 
deeltaken.
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2. DEELTAAK 2: DETERMINANTEN REËEL ENERGIEGEBRUIK EN 
RELATIE MET E-PEIL EN EPC-KENGETAL

Deze deeltaak heeft nog niet als doel om voorspellende modellen te maken (zie Deeltaak 3 hiervoor), maar 
om de relatie tussen (onafhankelijke en afhankelijke) parameters statistisch te onderzoeken. Dit is belangrijk 
enerzijds om hier bijkomend inzicht in te verwerven en anderzijds ter onderbouwing van de selectie van 
parameters in de voorspellingsmodellen van Deeltaak 3 en de Vereiste Optie (zie verder). 

Concreet wordt in dit hoofdstuk de relatie tussen het voorspeld en reëel energiegebruik besproken, net zoals 
de relatie van voorspeld en reëel energiegebruik met het E-peil en het EPC-kengetal. De resultaten voor de 
EPB- en EPC-database zullen aanvankelijk in aparte paragrafen besproken worden. Daar waar linken tussen 
resultaten voor beide datasets mogelijk zijn, zullen deze toegelicht worden in intermezzo’s doorheen dit 
hoofdstuk. In alle analyses in deze deeltaak zullen enkel de cases van optie x (zie 1.2.3, Tabel 1.4) worden 
meegenomen teneinde enkel woningen met een betrouwbaar energiegebruik mee te nemen in de analyse 
zoals reeds toegelicht in deeltaak 1.

De clusters die achtereenvolgens besproken worden in deze deeltaak zitten op het niveau van subclustering 
volgens Fluvius-telwerk én energiedrager (i.e., O1, O2, A2, A3,  A4, A5 en B1) (zie 1.4.3 Clustering en Tabel 
1.8). Resultaten voor de hoofdclusters (i.e., O, A en B)(zie Figuur 1.9) worden niet besproken mits een 
mismatch zou optreden tussen de beoogde vergelijking en de woningen in de cluster. In cluster O, A en B 
zitten immers nog woningen die een energiedrager voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water op 
stookolie, hout of pellets hebben.  Zo wordt het voorbarig trekken van foute conclusies vermeden. Subcluster 
A1 wordt niet apart besproken mits de analyse op cluster A1 geen meerwaarde biedt t.o.v. cluster O1. Cluster 
A1 is immers een subset is van cluster O1 (i.e., alle woningen uit cluster A1 zitten ook in cluster O1). Een 
samenvattend overzicht van de beoogde analyses wordt weergegeven in Tabel 2.1 (zie ook 1.4.3 Clustering).

Tabel 2.1 - Overzicht van de clusters en de beoogde analyse op het reëel verbruik (zie ook 1.4.3 Clustering).

Cluster Beschrijving Analyse reëel energiegebruik
O1 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas 

en/of elektriciteit
Totaal primair reëel energiegebruik 
(i.e., aardgas + elektriciteit)

O2 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water niet op 
elektriciteit, maar gekend

Primair reëel elektriciteitsgebruik

A2 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas Primair reëel aardgasgebruik
A3 Wooneenheden met ruimteverwarming op aardgas Primair reëel aardgasgebruik
A4 Wooneenheden met sanitair warm water op aardgas Primair reëel aardgasgebruik
A5 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 

elektriciteit
Primair reëel aardgasgebruik
(i.e., koken op aardgas)

B1 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
elektriciteit

Primair reëel elektriciteitsgebruik
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2.1. Analyse EPB-gebouwenbestand
In de volgende secties worden per cluster de belangrijkste bevindingen en correlatie-resultaten toegelicht. In 
de figuren worden steeds het primair karakteristiek voorspeld en primair reëel energiegebruik samen 
weergegeven. Er wordt gestart met een analyse van de grootste clusters (i.e., O1 voor het totaal primair 
energiegebruik, O2 voor het primair elektriciteitsgebruik en A2 voor het primair gasgebruik) die de grote 
trends weergeven, om dan dieper in te gaan op de subclusters ter verduidelijking van de grote trends die 
eerder zichtbaar waren. In deze subclusters zullen verklaringen of hypotheses naar boven komen die 
speculaties over grote trends staven.

2.1.1. Analyse cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
aardgas en/of elektriciteit

Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel 
primair energiegebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is dat het huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik hier deel uitmaakt van het reëel primair energiegebruik, maar niet van het karakteristiek 
voorspeld energiegebruik. Er wordt verder opgemerkt dat alle nul-elektriciteitsgebruiken geweerd werden 
voor verdere analyse (zie data-cleansing en -filtering in Deeltaak 1) en dat cases met een gemiddeld 
elektriciteitsgebruik gelijk aan nul dus ook geen deel uitmaken van deze cluster O1. De cases met PV-
panalen die in deze cluster bekeken worden kunnen dus diegene zijn met een hoog huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik of net een lage PV-productie, daar zij niet aan een nul-elektriciteitsgebruik zijn geraakt.

Wanneer het karakteristiek voorspelde energiegebruik een correcte weergave is van het reële energiegebruik 
wordt verwacht dat het reële gebruik gelijkmatig stijgt met het voorspelde gebruik, maar dat het reële 
energiegebruik altijd wat hoger ligt vermits het huishoudelijk elektriciteitsgebruik niet in rekening wordt 
gebracht bij de EPB-berekening. Figuur 2.1 toont de statistische verdeling van het karakteristiek voorspeld 
en reëel energiegebruik in functie van E-peil-categorieën, in de vorm van box-plots. Gemiddeld genomen 
worden de posten die in het E-peil zitten overschat in de EPB-berekeningsmethode. Het totaal karakteristiek 
voorspeld energiegebruik wordt overschat voor woningen in de categorieën met E-peilen E60 of hoger mits 
het reëel energiegebruik hier gemiddeld een stuk lager ligt, zelfs met inrekening van het reëel huishoudelijk 
energiegebruik. Er is wel een duidelijk verband waarneembaar tussen het reëel energiegebruik en het E-peil 
van een woning.

PAGINA
66

DATUM
2020-2021



Figuur 2.1 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Er valt op te merken dat zowel de absolute als genormaliseerde reële energiegebruiken een stijgend verband 
vertonen tussen de E-peilen E0 en E60, in quasi gelijke mate dan het karakteristiek voorspeld 
energiegebruik. Bij E-peilen hoger dan E60 is een minder sterke stijging waar te nemen. Dit verschil tussen 
karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik kan o.a. te wijten zijn aan (1) de temperature takeback (t.g.v. 
vereenvoudigingen met betrekking tot warmtebalansberekeningen en stookprofielen, waaronder rebound 
effecten), maar ook aan (2) de rapportage-bias (i.e., het feit dat de woningen van minder ambitieuze 
bouwheren algemeen slechter gerapporteerd worden). De literatuur wijst ook aan dat dit verschil tussen beide 
groter is dan in andere landen, mede door het feit dat bepaalde zaken (e.g., night set-back temperature en 
isolatiegraad) niet expliciet in rekening worden gebracht in onze EPB-berekening.

• Invloed zonnepanelen (PV)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een PV-installatie zichtbaar invloed (vooral in de 
genormaliseerde resultaten) op het verband tussen het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik 
(Figuur 2.2). Indien woningen tot dezelfde cluster behoren (i.e., clusters volgens E-peil), dan hebben die 
woningen met een PV-installatie gemiddeld een lager totaal reëel energiegebruik (zowel absoluut als 
genormaliseerd).

Er valt op te merken dat bovenstaande conclusie kan getrokken worden voor de subcategorieën met E-peilen 
tot E80. De subcategorieën met E-peilen E80 of hoger bevatten een beperkt aantal wooneenheden en de 
vergelijking is niet representatief voor deze categorieën. Ook subcategorie E0-E20 bevat weinig 
wooneenheden maar aangezien (bijna) enkel wooneenheden mét een PV-installatie in deze categorie kunnen 
voorkomen kan de stelling met zekerheid doorgetrokken worden. Merk verder op het percentage woningen 
met PV-panelen groter wordt bij de lagere E-peilen (e.g., 61% cases met PV binnen E21-40 versus 0,01% 
cases met PV binnen E81-E100).
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Figuur 2.2 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed warmtepomp (WP)
In het algemeen toont deze data geen grote invloed aan van de aanwezigheid van een warmtepomp op het 
verband tussen het genormaliseerd karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.3). Er valt 
geen verband af te leiden tussen de aanwezigheid van een warmtepomp en het dalen van het reëel 
energiegebruik binnen eenzelfde E-peil-categorie. De clusters met een E-peilen tussen E0 en E80 hebben 
genoeg wooneenheden, maar enkel in de categorie met E-peilen tussen E0 en E20 geeft de aanwezigheid van 
een warmtepomp een indicatie van een lager energiegebruik.

Er wordt verder opgemerkt dat het aandeel wooneenheden mét een warmtepomp sterk stijgt bij lagere E-peil 
categorieën. Het grote verschil tussen beide grafieken (i.e., absolute (links) versus genormaliseerde resultaten 
(rechts)) doet vermoeden dat in grotere woningen vaker een warmtepomp aanwezig is.

Figuur 2.3 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnecollector (ZC)
Ook deze analyse brengt geen belangrijke invloed naar voren van de aanwezigheid van een zonnecollector 
op het verband tussen het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.4). Uit deze figuur valt 
geen verband af te leiden tussen de aanwezigheid van een zonnecollector en het dalen van het reëel 
energiegebruik binnen eenzelfde E-peil-categorie. 

Het zou immers wel kunnen dat een zonnecollector een grote zakking van het reëel energiegebruik 
veroorzaakt, maar evenzeer een zakking van het karakteristiek voorspeld energiegebruik waardoor in deze 
figuur geen verschil zichtbaar is. Naast een zonnecollector zijn er ook nog allerhande andere verbeteringen 
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(e.g., PV-panelen, isolatie etc.) die het E-peil doen dalen waardoor het onduidelijk is waarom een 
wooneenheid in de ene of de andere E-peil-categorie zit en/of de aanwezigheid van een zonnecollector ook 
verband kan houden met de aanwezigheid van andere verbeteringen waardoor de wooneenheid in een 
bepaalde E-peil-categorie zit. Hierdoor is het dus perfect mogelijk dat geen verschil optreedt tussen de aan-/
afwezigheid van een zonnecollector binnen elke categorie apart.

Er wordt verder opgemerkt dat het aandeel wooneenheden mét een zonnecollector sterk stijgt bij lagere E-
peil-categorieën. De meeste clusters bevatten wel (i.e., ‘E0-E20’ ‘E21-E40’ ‘E61-E80’ ’E81-E100’) slechts 
een beperkt aantal wooneenheden. Bijgevolg voor deze clusters moeilijk betrouwbare conclusies getrokken 
kunnen worden.

Figuur 2.4 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed ruimtekoeling (RK)
Uit onderstaande Figuur 2.5 komt geen duidelijke invloed naar voren van de aanwezigheid van 
ruimtekoeling op het verband tussen het karakteristiek voorspeld en het reëel energiegebruik. Indien een 
koelinstallatie aanwezig is, wordt verwacht dat het totaal energiegebruik van die woning toeneemt. Dit valt 
echter niet af te leiden uit de figuren en kàn mogelijks ook niet afgeleid worden uit de figuren. 

Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat gezinnen met een koelinstallatie ook over een PV-installatie en/of 
warmtepomp beschikken, of meer isoleerden. Bijkomend kan een wooneenheid met ruimtekoeling immers 
ook gewoon verschuiven naar een hogere E-peil-categorie waar deze samen zit met andere woningen met 
mogelijks ook niet enkel eenzelfde (benaderend) E-peil, maar ook eenzelfde werkelijk energiegebruik, maar 
is dat in dit geval omwille van een andere factoren (e.g., een heel slechte verwarmingsinstallatie of weinig 
isolatie).

Er wordt verder nog opgemerkt dat het aandeel wooneenheden mét ruimtekoeling sterk stijgt bij lagere E-
peil-categorieën.
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Figuur 2.5 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.6) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters. Dit is belangrijk om af te leiden welke parameters zeker meegenomen moeten worden in de 
voorspellende modellen van Deeltaak 3 en de Vereiste Optie. De Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten 
vertonen een positieve correlatie (i.e., stijgend verband) indien de waarden tussen 0 en 1 liggen. Liggen de 
correlatiecoëfficiënten tussen -1 en 0, dan spreken we van een negatieve correlatie (i.e., omgekeerd verband).   
Verder wordt uitgegaan van een lichte correlatie indien de coëfficiënten liggen tussen [-.25, .25], van 
middelgrote correlatie indien de coëfficiënten liggen tussen [-.50, -.25[ of ].25, .50] en van een sterke 
correlatie indien de coëfficiënten groter zijn dan >.50 of kleiner dan <-.50. Enkel wanneer een significante 
correlatie waargenomen wordt (i.e., p ≤ .05), dan worden de coëfficiënten weergegeven in de figuur (Figuur 
2.6), anders staan ze op 0. 

In Figuur 2.6 valt op te merken dat er slechts één parameter een sterke correlatie vertoont met het reële totaal 
energiegebruik (Q_flu), namelijk het karakteristiek primair energiegebruik (E_prim;tot). Volgende 
parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde van afnemende 
correlatiesterkte: het karakteristiek primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water en 
hulpenergie, het volume, verlies- en vloeroppervlakte, de aanwezigheid van PV, de glasoppervlakte, het E-
peil, het indienjaar en de bouwvorm. Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: de 
gemiddelde U-waarde, de gemiddelde U-waarde van de beglazing, het karakteristiek primair energiegebruik 
voor PV en het infiltratievoud.
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Figuur 2.6 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters. Er wordt afgerond op 1 cijfer na de komma teneinde de leesbaarheid van de coëfficiënten te bevorderen. 
Een correlatie van 1 kan dus bijvoorbeeld liggen tussen 0.95 en 1.
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2.1.2. Analyse cluster O2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water niet 
op elektriciteit, maar gekend

Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch, maar wel gekend is (i.e., aardolie, 
aardgas, hout, pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten, hulpenergie en koeling (indien aanwezig), verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). Er wordt wel opgemerkt dat alle nul-
elektriciteitsgebruiken geweerd werden voor verdere analyse (zie data-cleansing en -filtering in Deeltaak 1). 
De cases met PV-panalen die in deze cluster bekeken worden kunnen dus diegene zijn met een hoog 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik of net een lage PV-productie, daar zij niet aan een nul-elektriciteitsgebruik 
zijn geraakt.

In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling 
verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing door PV, en vergeleken met het reëel primair 
elektriciteitsgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is dat het huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik hier deel uitmaakt van het reëel primair elektriciteitsgebruik, maar niet van het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik. Er wordt verwacht dat het reëel primair elektriciteitsgebruik 
bijgevolg hoger ligt dan het karakteristiek voorspeld energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV.

Allereerst is het reëel primair elektriciteitsgebruik inderdaad voor iedere E-peil-categorie hoger dan het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik (zie Figuur 2.7). Er wordt verder opgemerkt dat, indien een woning 
beschikt over een PV-installatie én op jaarbasis meer energie produceert dan ze verbruikt, Fluvius een 
nulverbruik noteert in die gevallen. 

Figuur 2.7 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV en het reëel jaarlijks  
primair elektriciteitsgebruik voor woningen die aardgas, aardolie, hout of pellets (maar geen elektriciteit) gebruiken voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water productie in functie van het E-peil. (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens 
woninggrootte).

Deze cases met nulverbruiken voor elektriciteit zijn dan ook geweerd uit de finale subset (zie eerder bij data-
cleansing en -filtering) om foutieve conclusies en voorspellingsmodellen te vermijden. Indien het voorspelde 
primaire  energiegebruik voor hulpenergie en koeling kleiner is dan de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV, kan het verschil tussen beiden, dat weergegeven wordt in de volgende figuren, wel negatief zijn. 
Vooral clusters ‘E0-E20’ en ’E21-E40’ dienen dus bekeken te worden met die kanttekening in gedachten. 
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Waarschijnlijk is de sprong in reële en karakteristiek voorspelde energiegebruiken rond een E-peil van E40 te 
verklaren door de sterk verhoogde aanwezigheid van een PV-installatie voor die groepen aan woningen.

• Invloed zonnepanelen (PV)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een PV-installatie zichtbaar invloed op het verband tussen het 
karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.8). Indien woningen tot dezelfde cluster behoren 
(i.e., clusters volgens E-peil), dan hebben die woningen met een PV-installatie gemiddeld zowel een lager 
karakteristiek voorspeld energiegebruik als een lager reëel elektriciteitsgebruik.

Er valt op te merken dat de lage elektriciteitsgebruiken in Figuur 2.8 voor de clusters met E-peilen ‘E0-E20’ 
en ’E20-E40’ te wijten zijn aan het percentage woningen met een PV-installatie. Het is duidelijk dat het reëel 
elektriciteitsgebruik voor woningen zonder PV over alle clusters heen vrij constant blijft (Figuur 2.8, links) 
en hetzelfde waarneembaar is bij het genormaliseerd elektriciteitsgebruik (Figuur 2.8, rechts). De clusters 
‘E0-E20’ en ‘E80-E100’ bevatten slechts een beperkt aantal wooneenheden voor de clusters met PV- en/of 
geen PV- installatie en de vergelijking kan bijgevolg niet gemaakt worden voor deze clusters.

Er wordt verder opgemerkt dat bovenstaande bevindingen heel logisch en perfect te verklaren zijn. 
Aangezien in deze cluster enkel gekeken wordt naar het huishoudelijk elektriciteitsgebruik en niet naar 
energiegebruik voor verwarming en sanitair warm water én de resultaten bovendien gegroepeerd zijn per E-
peil-categorie zullen de wooneenheden zonder PV-panelen in dezelfde E-peil-categorie geraakt zijn door 
andere inspanningen die juist een invloed hebben op het energiegebruik voor verwarming en sanitair warm 
water (e.g., isolatie, betere HVAC, warmteterugwinning etc.). De impact van deze maatregelen is in de 
figuren in deze cluster niet zichtbaar, gezien er niet naar energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water gekeken wordt. Het is dan ook logisch dat wooneenheden zonder PV-installatie over de E-peil-
categorieën heen niet veel verschil in elektriciteitsgebruik vertonen. Het huishoudelijk elektriciteitsgebruik 
(i.e., elektrotoestellen, koken, verlichting etc.) zal hier doorwegen en er is geen reden om aan te nemen dat 
die sterk gecorreleerd is met het E-peil.

Figuur 2.8 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Omdat de link tussen het elektriciteitsgebruik en het E-peil toch minder zichtbaar is, is met Figuur 2.9 nog 
een geaggregeerde figuur toegevoegd die het reëel en karakteristiek voorspeld energiegebruik vergelijkt met 
de aanwezigheid van PV-panelen. 
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Figuur 2.9 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van de aanwezigheid 
van PV-panelen (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed ruimtekoeling (RK)
Uit onderstaande Figuur 2.10 komt een duidelijke invloed naar voren van de aanwezigheid van 
ruimtekoeling op het verband tussen het karakteristiek voorspeld en het reëel energiegebruik. Indien een 
koelinstallatie aanwezig is, is gemiddeld gezien het elektriciteitsgebruik van die woning hoger. Toch wordt 
opgemerkt dat dit daarom niet wil zeggen dat er een causaal verband is tussen beiden. Het zou immers 
kunnen dat gezinnen met een koelsysteem algemeen meer waarde hechten aan comfort en bijvoorbeeld ook 
over meer elektrische apparatuur beschikken en gebruiken. Het is dus niet zo dat de aanwezigheid van een 
koelsysteem dat hogere elektriciteitsgebruik persé volledig verklaart.

Wat verder opvalt, is dat de spreiding in het energiegebruik groter is bij woningen mét ruimtekoeling, dan 
zonder ruimtekoeling. Dit verschil in spreiding valt des te meer op bij de reële energiegebruiken.

Ook zitten in deze cluster proportioneel bijzonder weinig wooneenheden met ruimtekoeling in vergelijking 
met cluster O1, zeker ook bij de lage E-peilen. Dit kan vermoedelijk verklaard worden doordat hier in cluster 
O2 geen wooneenheden zitten met een (elektrische) warmtepomp voor ruimteverwarming die potentieel ook 
voor actieve koeling kan worden gebruikt.

Tot slot wordt opgemerkt dat de clusters ‘E0-E20’ ’E20-E40’ en ’E40-E60’ slechts een beperkt aantal 
wooneenheden bevatten voor de clusters met ruimtekoel- en/of geen ruimtekoel- installatie en de 
vergelijking bijgevolg niet kan gemaakt worden voor deze clusters.

Figuur 2.10 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte). 
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• Correlatie-onderzoek
In onderstaande figuur (Figuur 2.11) worden de resultaten van een correlatie-analyse getoond. Hierbij 
werden aan de hand van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de 
belangrijkste parameters.

In Figuur 2.11 valt op te merken dat er geen parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu). Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het volume, verlies- en vloeroppervlakte en de glasoppervlakte. Tenslotte 
zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: de aanwezigheid van een PV-installatie en 
ruimtekoeling, de bouwvorm, het indienjaar, het E-peil en de gemiddelde U-waarde van de beglazing. 
Aangezien het gaat om het huishoudelijk elektriciteitsgebruik, worden hier sterk gecorreleerde parameters 
verwacht die te maken hebben met de bewoners en hun gebruikersprofiel (socio-demografische data) (dit 
wordt bevestigd door de literatuur). Deze zitten echter niet in de energieprestatie-database, waar standaard 
gewerkt wordt met een gemiddelde gebruiker. Het is dus perfect logisch dat de correlaties van het 
elektriciteitsgebruik met gebouwparameters algemeen een beetje minder zijn (in vergelijking met correlaties 
van variabelen met het aardgasgebruik).

Figuur 2.11 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters. 
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2.1.3. Analyse cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
aardgas

Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is 
dat het aardgasverbruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur) hier deel uitmaakt van het reëel primair 
aardgasgebruik, maar niet van het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Er is echter niet geweten welke 
gezinnen al dan niet koken op aardgas.

Indien de theoretische berekeningen uit EPB matchen met de overeenstemmende werkelijke verbruiken, 
wordt verwacht dat het reëel aardgasgebruik gelijk of lichtjes hoger is dan het karakteristiek voorspeld 
aardgasgebruik (mits het aardgasgebruik voor koken, indien er op gas gekookt wordt, in die laatste niet in 
zit). Uit Figuur 2.12 blijkt dat het energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie, 
voor woningen waarbij die gebruiksposten op aardgas zitten, overschat wordt in de EPB-
berekeningsmethode, maar er toch een relatief goed verband is tussen het reëel aardgasgebruik en het E-peil 
van een woning (N.B., deze gevolgtrekking is analoog aan de conclusies in de eerdere studies uit 2012 en 
2019 op kleinere samples).

Er valt op te merken dat zowel de absolute als genormaliseerde reële verbruiken een continu stijgend 
verband vertonen over de clusters met energiescores en dat de sterke stijging in energiegebruik gevolgd door 
een knik en lichte afvlakking die zichtbaar was in cluster O1 dus niet te wijten is aan de aardgasgebruiken 
van de woningen, maar aan de netto elektriciteitsgebruiken.

Figuur 2.12 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie en het reëel jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie 
van het E-peil. (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Invloed zonnecollector (ZC)
In het algemeen kunnen we hier niet stellen dat de aanwezigheid van een zonnecollector een zichtbaar 
invloed heeft op het verband tussen het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.13). Er 
wordt opgemerkt dat de meeste clusters (i.e., ‘E0-E20’ ‘E61-E80’ ’E81-E100’) evenwel te klein zijn om 
betrouwbare conclusies uit af te leiden. 

Figuur 2.13 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair aardgasgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.14) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters.

In Figuur 2.14 valt op te merken dat er slechts één parameter een sterke correlatie met het reële 
energiegebruik (Q_flu), namelijk het karakteristiek primair totaal energiegebruik (E_prim,tot). Volgende 
parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde van afnemende 
correlatiesterkte: het karakteristiek primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water en 
hulpenergie, het volume, verlies- en vloeroppervlakte, de glasoppervlakte en de bouwvorm. Tenslotte zijn er 
nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het E-peil, het indienjaar, de gemiddelde U-waarde, de 
gemiddelde U-waarde van de beglazing, en de aanwezigheid van ruimtekoeling.

Figuur 2.14 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste parameters.
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• Multi-level Analyses
In deze paragraaf worden extra inzichten verworven aan de hand van diepere analyses.

In Tabel 1.8 (Deeltaak 1) werd aangehaald dat een analyse van het reëel elektriciteitsgebruik in cluster A2 
weinig meerwaarde zou bieden t.o.v. een analyse van het reëel elektriciteitsgebruik in cluster O2 (daar alle 
cases met een reëel elektriciteitsgebruik uit cluster A2 ook in O2 voorkomen). In Figuur 2.15 worden de 
analyses voor het reëel elektriciteitsgebruik van cluster A2 en O2 toch eens naast elkaar gezet. Er wordt 
opgemerkt dat beide grafieken quasi identiek zijn (in cluster A2 zitten ook slechts 1003 cases (met een reëel 
elektriciteitsgebruik) minder dan in cluster O2). De conclusies die werden getrokken bij Figuur 2.7 van 
cluster O2 gelden dus ook hier.

Figuur 2.15 - Vergelijking van het elektriciteitsgebruik van alle cases in cluster A2 met het elektriciteitsgebruik van alle cases in 
cluster O2.
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2.1.4. Analyse cluster A3: Wooneenheden met ruimteverwarming op aardgas
Cluster A3 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming aardgas is en die voor sanitair warm water productie elektriciteit is. In 
deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming 
vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is dat het 
aardgasgebruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur) hier deel kan uitmaken van het reëel primair 
aardgasgebruik, maar niet van het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Ook hier is niet geweten welke 
wooneenheden al dan niet op aardgas koken.

In het algemeen wordt het energiegebruik voor ruimteverwarming overschat in de EPB-berekeningsmethode 
(Figuur 2.16) en is er weinig verband tussen het reëel energiegebruik en het E-peil van een woning. Ten 
opzichte van deze cluster valt op dat in cluster A2 het vooral de theoretische verbruiken zijn die hoger liggen 
en in veel mindere mate de werkelijke verbruiken. Het verschil tussen het reële en het karakteristiek 
voorspelde verbruik was bij A2 dan ook groter dan hier bij A3. Dit lijkt er op te wijzen dat het 
energiegebruik voor sanitair warm water overschat wordt in de EPB-berekeningsmethode.

Er wordt verder opgemerkt dat de clusters ‘0-20’ en ‘100-120’ slechts een beperkt aantal wooneenheden 
bevatten uit deze clusters bijgevolg geen conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.16 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming en het reëel jaarlijks  primair 
aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie van het E-peil. (links: absoluut, rechts: 
genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Invloed zonnecollector (ZC)
Er wordt opgemerkt dat de woningen met een energiedrager voor ruimteverwarming op aardgas én sanitair 
warm water productie op elektriciteit amper beschikken over een zonnecollector waardoor de invloed van de 
zonnecollector op het aardgasgebruik hier niet kan besproken worden. Ook weten we niet of de 
zonnecollectoren enkel voor verwarming van sanitair warm water gebruikt worden, dan wel ook voor 
ruimteverwarming.

Figuur 2.17 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair aardgasgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.18) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters.

In Figuur 2.18 valt op te merken dat er slechts één parameter een sterke correlatie met het reële 
energiegebruik (Q_flu), namelijk het karakteristiek primair totaal energiegebruik (E_prim,tot). Volgende 
parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde van afnemende 
correlatiesterkte: het karakteristiek primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water, 
het volume, verlies- en vloeroppervlakte, de glasoppervlakte en de bouwvorm. Tenslotte zijn er nog een 
aantal parameters met een lichte correlatie: het E-peil, het indienjaar, de gemiddelde U-waarde, de 
gemiddelde U-waarde van de beglazing, en de aanwezigheid van ruimtekoeling.

Figuur 2.18 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters.
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• Multi-level Analyses
In deze paragraaf worden extra inzichten verworven aan de hand van diepere analyses.

In Figuur 2.19 wordt een analyse van het primair elektriciteitsgebruik versus de energiescore voor cluster A2 
vergeleken met het primair elektriciteitsgebruik versus de energiescore voor cluster A3. Zoals blijkt uit Tabel 
1.8 en hierboven ook al werd aangehaald bevat cluster A3 alle wooneenheden die zéker een aardgas- en 
elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager voor ruimteverwarming aardgas is en die voor 
sanitair warm water productie elektriciteit is. Het reëel primair elektriciteitsgebruik voor de wooneenheden 
in cluster A3 zou dus hoger moeten zijn dat dit voor de wooneenheden in cluster A2, terwijl het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik gelijkaardig zou moeten zijn. Dit blijkt niet echt het geval te zijn (zie 
Figuur 2.19). Er kan beargumenteerd worden dat cluster A3 te klein is om een betrouwbare vergelijking te 
maken met cluster A2 (wat  betreft het reëel elektriciteitsgebruik).

Figuur 2.19 - Vergelijking van het elektriciteitsgebruik van alle cases in cluster A2 met het elektriciteitsgebruik van alle cases in 
cluster A3. 
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2.1.5. Analyse cluster A4: Wooneenheden met sanitair warm water op aardgas
Cluster A4 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor sanitair warm water productie aardgas is en die voor ruimteverwarming elektriciteit is. In 
deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is 
dat het aardgasverbruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur) hier deel kan uitmaken van het reëel 
primair aardgasgebruik, maar niet van het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Hier is eveneens niet 
geweten welke wooneenheden al dan niet op aardgas koken.

Er wordt opgemerkt dat de cluster A4 te klein is om betrouwbare conclusies uit te trekken. Het valt enerzijds 
op dat de reële energiegebruiken opvallend hoog zijn, wat doet vermoeden dat de bepaling per energiedrager 
niet volledig zuiver is. Mogelijks zijn er toch wooneenheden met (bij)verwarming op aardgas (e.g., een 
sfeerhaard of soortgelijk) die niet in de EPB-rapportering is opgenomen. Anderzijds lijkt een cluster A4 met 
161 wooneenheden op het eerste zicht groot genoeg om iets over te zeggen. Wanneer deze wordt 
gesubclusterd op basis van het E-peil blijven heel kleine samples over.

Figuur 2.20 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor sanitair warm water productie en het reëel 
jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie van het E-peil. (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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2.1.6. Analyse cluster A5: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
elektriciteit

Cluster A5 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor sanitair warm water productie en ruimteverwarming elektriciteit is. In deze cluster wordt 
dus het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius apart bekeken. Deze cluster bevat bijgevolg het reëel 
aardgasgebruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur).

Er wordt opgemerkt dat de lage E-peilcategorieën binnen cluster A5 (kleiner dan E60) gemiddeld mogelijks 
een realistische indicatie zouden kunnen geven van het aardgasgebruik voor koken (bij deze lage E-peilen 
verwachten we immers geen mogelijke bijverwarming meer). De E-peilcategorieën zijn evenwel sterk 
skewed naarmate het E-peil slechter wordt wat doet vermoeden dat de bepaling per energiedrager per 
verbruikspost in de EPB-database niet volledig zuiver is (e.g., rapportage-fouten). Mogelijks zijn ook hier 
wooneenheden met (bij)verwarming op aardgas aanwezig (e.g., een sfeerhaard of soortgelijk) die niet in de 
EPB-rapportering is opgenomen. De energiegebruiken voor de hoge E-peilen zijn opvallend hoog, te hoog 
om nog realistisch te zijn.

Figuur 2.21 - Boxplot van het reëel jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller 
hebben en waarbij de energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water elektriciteit is in functie van het E-peil. (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte). 
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2.1.7. Analyse cluster B1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
elektriciteit

Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik). Belangrijk om op te merken is dat het 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik hier deel uitmaakt van het reëel primair energiegebruik, maar niet van het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik. Er wordt verder opgemerkt dat alle nul-elektriciteitsgebruiken 
geweerd werden voor verdere analyse (zie data-cleansing en -filtering in Deeltaak 1) en dat cases met een 
gemiddeld elektriciteitsgebruik gelijk aan nul dus ook geen deel uitmaken van deze cluster B1. De cases met 
PV-panalen die in deze cluster bekeken worden kunnen dus diegene zijn met een hoog huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik of net een lage PV-productie, daar zij niet aan een nul-elektriciteitsgebruik zijn geraakt.

Wanneer het karakteristiek voorspelde energiegebruik een correcte weergave is van het reële energiegebruik 
wordt verwacht dat het reële energiegebruik gelijkmatig stijgt met het voorspelde gebruik, maar dat het reële 
energiegebruik altijd wat hoger ligt vermits het huishoudelijk elektriciteitsgebruik niet in rekening wordt 
gebracht bij de EPB-berekening.

Net zoals in cluster O1 valt op te merken dat het totaal energiegebruik overschat wordt in de EPB-
berekeningsmethode (Figuur 2.22), aangezien het reëel energiegebruik gemiddeld lager is voor de 
subclusters (volgens E-peil). Er valt op te merken dat zowel de absolute als genormaliseerde reële 
energiegebruiken een stijgend verband vertonen tussen de E-peilen E0 en E60, in quasi gelijke mate dan het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik. Bij E-peilen hoger dan E60 is een minder sterke stijging waar te 
nemen. De clusters ‘E81-E100’ bevat slechts een beperkt aantal wooneenheden waardoor uit deze cluster 
geen conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.22 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnepanelen (PV)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een PV-installatie zichtbaar invloed op het verband tussen het 
karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.23). Indien woningen tot dezelfde cluster behoren 
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(i.e., clusters volgens energiescore), dan hebben die woningen met een PV-installatie gemiddeld een lager 
totaal energiegebruik (=elektriciteitsgebruik). Het valt op dat de gunstige invloed van PV in het reëel 
energiegebruik veel zichtbaarder is, dan in het theoretisch berekend energiegebruik wat erop kan wijzen dat 
het positieve effect (de PV-opbrengst) van PV mogelijks wordt onderschat in de EPB-berekeningsmethode.

Er valt op te merken dat bovenstaande conclusie kan getrokken worden voor de subclusters met E-peilen 
tussen E21 en E40. De subclusters met E-peilen > 40 en <20 bevatten een beperkt aantal wooneenheden en 
dus is de vergelijking niet representatief voor deze clusters. Wel valt te verwachten dat voor de subcluster 
E0-E20 en E41-E60 de vergelijking ook op gaat, alleen zijn er te weinig woningen aanwezig in de groep met 
of zonder PV-installatie om 1 op 1 mee te vergelijken.

Figuur 2.23 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed warmtepomp (WP)
Er wordt opgemerkt dat het aandeel woningen mét warmtepomp 90% van deze cluster beslaat en er dus 
relatief weinig woningen zonder warmtepomp aanwezig zijn. De conclusies die uit Figuur 2.24 getrokken 
worden moeten dus met enige voorzichtigheid benaderd worden. In het absolute energiegebruik (Figuur 
2.24) wordt vastgesteld dat woningen met een warmtepomp duidelijk een hoger energiegebruik hebben, maar 
in het relatief energiegebruik zien we dit niet terug. Dit is een duidelijk teken dat warmtepompen vooral in 
grote woningen geplaatst worden (zie ook de (lichte) correlatie tussen het beschermd volume en 
aanwezigheid van een warmtepomp in Figuur 2.28).

Figuur 2.24 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Invloed zonnecollector (ZC)
Er wordt opgemerkt dat de cluster B1 over te weinig woningen beschikt met een zonnecollector en bijgevolg 
geen betrouwbare conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.25 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed ruimtekoeling (RK)
Er wordt opgemerkt dat de cluster B1 over te weinig woningen beschikt met ruimtekoeling en bijgevolg geen 
betrouwbare conclusies kunnen getrokken worden. Er wordt verwacht dat ruimtekoeling een negatieve 
impact (i.e., verhoging) heeft op het elektriciteitsgebruik die evenwel niet zichtbaar zou kunnen zijn omdat 
gezinnen met ruimtekoeling ook kunnen beschikken over een PV-installatie en/of warmtepomp. Uit Figuur 
2.27 blijkt dat dit inderdaad het geval is voor eengezinswoningen met alle verbruiksposten op elektriciteit.

Figuur 2.26 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil (links: 
absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Figuur 2.27 - Vergelijking van de aanwezigheid van PV-panelen voor de EPB- en EPC-wooneenheid-ID’s volgens Fluvius. 
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.28) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters.

In Figuur 2.28 valt op te merken dat er drie parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu), namelijk het karakteristiek primair totaal energiegebruik (E_prim,tot), het E-peil en de aanwezigheid 
van PV. Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het karakteristiek primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair 
warm water en PV, het volume, verlies- en vloeroppervlakte, de glasoppervlakte, het infiltratievoud en de 
bouwvorm. Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het indienjaar, de 
gemiddelde U-waarde en de gemiddelde U-waarde van de beglazing.

Figuur 2.28 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste parameters.
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2.2. Analyse EPC-gebouwenbestand
In deze secties zullen per cluster de belangrijkste bevinden en correlatie-resultaten voor het EPC-
gebouwenbestand toegelicht worden. In de figuren worden opnieuw telkens het primair karakteristiek 
voorspeld en het reëel energiegebruik samen weergegeven. De grootste clusters (i.e., O1 voor het totaal 
primair energiegebruik, O2 voor het primair elektriciteitsgebruik en A2 voor het primair gasgebruik) die de 
grote trends weergeven worden eerst besproken, dan wordt overgegaan tot een bespreking van verdere 
subclusters ter verduidelijking van die grote trends die eerder zichtbaar waren. In deze subclusters zullen 
verklaringen naar boven komen die speculaties over grote trends verder uitklaren. In deze subclusters zullen 
verklaringen of hypotheses naar boven komen die speculaties over grote trends staven.

2.2.1. Analyse cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
aardgas en/of elektriciteit

Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn. In deze 
cluster wordt steeds het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel 
primair energiegebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is dat het huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik hier deel uitmaakt van het reëel primair energiegebruik, maar niet van het karakteristiek 
voorspeld energiegebruik. Er wordt verder opgemerkt dat alle nul-elektriciteitsgebruiken geweerd werden 
voor verdere analyse (zie data-cleansing en -filtering in Deeltaak 1) en dat cases met een gemiddeld 
elektriciteitsgebruik gelijk aan nul dus ook geen deel uitmaken van deze cluster O1. De cases met PV-
panalen die in deze cluster bekeken worden kunnen dus diegene zijn met een hoog huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik of net een lage PV-productie, daar zij niet aan een nul-elektriciteitsgebruik zijn geraakt.

Bemerk dat, aangezien de resultaten op de x-as geclusterd worden volgens energiescore [kWh/m2•j] en de y-
as ook uitgedrukt staat in kWh/m2•j, het evident is dat de boxplots voor het karakteristiek voorspeld 
energiegebruik quasi gelijk zijn voor de clusters met een energiescore tussen 0 en 500 (i.e., omdat deze nu 
eenmaal tot dezelfde cluster behoren). Daarentegen, de groep in de cluster ‘500-…’ heeft geen bovengrens 
waardoor er daar wel een duidelijk verschil in karakteristieke verbruiken valt op te merken en voor deze 
cluster geen eenduidig besluit kan getrokken worden.

In het algemeen wordt het totaal energiegebruik overschat in de EPC-berekeningsmethode (Figuur 2.29) en 
is er weinig verband tussen het reëel energiegebruik en de energiescore van een woning. Er valt op te merken 
dat zowel de absolute als genormaliseerde reële energiegebruiken een stijgend verband vertonen tussen de 
energiescores 0 en 200 kWh/m².j, zij het in mindere mate dan het karakteristiek voorspeld energiegebruik. 
Bij energiescores hoger dan 200 (tot zelfs 500 of meer) volgt een duidelijke afvlakking, waarbij een slechtere 
energiescore geen indicatie of voorspelling meer blijkt te zijn voor een hoger werkelijk energiegebruik. Dit 
verschil tussen karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik kan te wijten zijn aan (1) de temperature 
takeback (t.g.v. vereenvoudigingen met betrekking tot warmtebalansberekeningen en stookprofielen, 
waaronder rebound effect), maar ook aan (2) de rapportage-bias (i.e., het feit dat oudere woningen algemeen 
slechter gerapporteerd worden) of (3) de grootte van de woning (i.e., het feit dat de linker grafiek meer 
afvlakt dan de rechter grafiek). De literatuur wijst ook aan dat dit verschil tussen beide groter is dan in andere 
landen, mede door het feit dat bepaalde zaken (e.g., night set-back temperature) niet expliciet in rekening 
worden gebracht in onze EPC-berekening.
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Figuur 2.29 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnepanelen (PV)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een PV-installatie zichtbaar invloed op het verband tussen het 
karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.30). Indien woningen tot dezelfde cluster behoren 
(i.e., clusters volgens energiescore), dan hebben die woningen met een PV-installatie gemiddeld een lager 
totaal (genormaliseerd) energiegebruik.

Er valt wel op te merken dat in de rechtergrafiek de resultaten voor een energiescore tussen 0 en 500 anders 
moeten bekeken worden dan deze voor de cluster ‘500-…’. Tenslotte wordt er opgemerkt dat de clusters 
‘0-100’ en ‘500-…’ een beperkt aantal wooneenheden bevatten en de vergelijking bijgevolg minder 
representatief is voor deze clusters.

Figuur 2.30 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed warmtepomp (WP)
In het algemeen wijst de data niet op een noemenswaardige invloed van de aanwezigheid van een 
warmtepomp op het verband tussen het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.31). Er 
valt geen verband af te leiden tussen de aanwezigheid van een warmtepomp en het dalen van het reëel 
energiegebruik binnen eenzelfde energiescore-categorie. Aansluitend wordt opgemerkt dat de alle subclusters 
slechts een beperkt aantal wooneenheden bevatten met een warmtepomp en bijgevolg moeilijk betrouwbare 
conclusies getrokken kunnen worden.
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Figuur 2.31 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnecollector (ZC)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een zonnecollector zichtbaar weinig invloed op het verband 
tussen  het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.32). Er valt geen invloed af te leiden 
van de aanwezigheid van een zonnecollector op het dalen van het reëel energiegebruik binnen eenzelfde 
energiescore-categorie. Aansluitend wordt opgemerkt dat de meeste clusters (i.e., ‘0-100’ ‘300-400’ 
‘400-500’ ‘500-…’) slechts een beperkt aantal wooneenheden bevatten met een zonnecollector en bijgevolg 
voor deze clusters moeilijk betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden.

Figuur 2.32 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed ruimtekoeling (RK)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van ruimtekoeling zichtbaar invloed op het verband tussen het 
karakteristiek voorspeld en het reëel energiegebruik (Figuur 2.33). Indien een koelinstallatie aanwezig is, is 
gemiddeld gezien het energiegebruik van die woning hoger.
 

Figuur 2.33 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte). 
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• Correlatie-onderzoek
In onderstaande figuur (Figuur 2.34) wordt aan de hand van een niet-parametrische Kendall-Tau test 
correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste parameters. Dit is belangrijk om af te leiden welke 
parameters zeker meegenomen moeten worden in de voorspellende modellen van Deeltaak 3 en de Vereiste 
Optie. De Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten vertonen een positieve correlatie (i.e., rechtstreeks verband) 
indien de waarden tussen 0 en 1 liggen. Liggen de correlatiecoëfficiënten tussen -1 en 0, dan spreken we van 
een negatieve correlatie (i.e., omgekeerd verband). Verder spreken we van een lichte correlatie indien de 
coëfficiënten liggen tussen [-.25, .25], van middelgrote correlatie indien de coëfficiënten liggen tussen [-.50, 
-.25[ of ].25, .50] en van een sterke correlatie indien de coëfficiënten groter zijn dan >.50 of kleiner dan 
<-.50. Enkel wanneer een significante correlatie waargenomen wordt (i.e., p ≤ .05), dan worden ze 
weergegeven in de figuur (Figuur 2.34), anders staan ze op 0.

In Figuur 2.34 valt op te merken dat er geen parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu). Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het karakteristiek primair totaal energiegebruik, het karakteristiek primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water, het volume, verlies- en vloeroppervlakte en 
de bouwvorm. Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het karakteristiek primair 
energiegebruik voor ruimtekoeling, de aanwezigheid van een koelinstallatie, het bouwjaar en de 
glasoppervlakte.
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Figuur 2.34 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters.
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2.2.2. Analyse cluster O2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water niet 
op elektriciteit, maar gekend

Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch, maar wel geweten is (i.e., aardolie, 
aardgas, hout, pellets). Er wordt wel opgemerkt dat alle nul-elektriciteitsgebruiken geweerd werden voor 
verdere analyse (zie data-cleansing en -filtering in Deeltaak 1). De cases met PV-panelen die in deze cluster 
bekeken worden kunnen dus diegene zijn met een hoog huishoudelijk elektriciteitsgebruik of net een lage 
PV-productie, daar zij niet aan een nul-elektriciteitsgebruik zijn geraakt. In deze cluster wordt steeds het 
karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV vergeleken met het reëel 
primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om mee te nemen is dat het huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik hier deel uitmaakt van het reëel primair elektriciteitsgebruik, maar niet van het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik. Dit verklaart meteen het grote verschil tussen het karakteristiek 
voorspeld en het reëel energiegebruik voor cluster O2.

Er kan opgemerkt worden dat het reëel energiegebruik afneemt bij een hogere (i.e., minder goede) 
energiescore. Dit is mogelijks te verklaren mits de slechtere woningen nog bezet worden door oudere mensen 
of wie weet net jonge mensen zonder gezin (i.e., kleine bezetting) of dat de doelgroepen die deze woningen 
bezetten niet de middelen hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen en ook nog eens heel 
zuinig zijn met energie (i.e., energie-armoede). Nog zou het ook niet gerelateerd kunnen zijn aan het aantal 
personen die het huis bewonen, maar aan de hoeveelheid uren per dag thuis (e.g., werkend t.o.v. pensioen). 
Ook is het aandeel woningen met wél een ventilatiesysteem groter bij de betere energieprestatieniveau’s 
(reeds gerenoveerd), wat kan duiden op een hoger hulpenergiegebruik. Er kan worden uitgesloten dat het zou 
liggen aan typologie of grootte van de woning mits de zakking zowel in de linker- als de rechterfiguur 
aanwezig is. Bovenstaande mogelijke verklaringen zijn slechts hypotheses. Verdere data en analyse zijn 
nodig om te kunnen uitmaken welke (mede) de oorzaak zijn.

Figuur 2.35 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV en het reëel jaarlijks  
primair elektriciteitsgebruik voor woningen die aardgas, aardolie, hout of pellets (maar geen elektriciteit) gebruiken voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water productie in functie van de energiescore. (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens 
woninggrootte).

• Invloed zonnepanelen (PV)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een PV-installatie zichtbaar invloed op het verband tussen  het 
karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.36). Indien woningen een gelijkaardige 
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energiescore hebben, dan hebben die woningen met een PV-installatie gemiddeld zowel een lager 
karakteristiek voorspeld energiegebruik als een lager reëel elektriciteitsgebruik.

Er valt op te merken dat de lage elektriciteitsgebruiken in Figuur 2.36 voor de cluster met energiescores 
‘0-100’ te wijten is aan het percentage woning met PV in die cluster. Het is duidelijk dat het reëel 
elektriciteitsgebruik voor woningen zonder PV over alle clusters heen continu licht daalt naarmate de 
energiescore slechter wordt (Figuur 2.36, links) en vrij constant blijft bij het genormaliseerd 
elektriciteitsgebruik (Figuur 2.36, rechts). Tenslotte wordt er opgemerkt dat de clusters ‘0-100’, ‘400-500’ en 
‘500-…’ slechts een beperkt aantal wooneenheden met PV bevatten en de vergelijking bijgevolg minder 
representatief is voor deze clusters.

Figuur 2.34 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed ruimtekoeling (RK)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van ruimtekoeling zichtbaar invloed op het verband tussen het 
karakteristiek voorspeld en het reëel energiegebruik (Figuur 2.37). Indien een koelinstallatie aanwezig is, is 
gemiddeld gezien het elektriciteitsgebruik van die woning hoger. Toch wordt opgemerkt dat er mogelijks 
geen rechtstreeks causaal verband is (e.g., het zou kunnen dat gezinnen met een koelsysteem algemeen meer 
waarde hechten aan comfort of meer middelen hebben). Verder valt op dat het verschil in energiegebruik 
tussen woningen met of zonder ruimtekoeling groter blijkt volgens de reële energiegebruiksdata dan volgens 
de karakteristiek voorspelde waarden. Mogelijks wordt het verbruik voor ruimtekoeling dus onderschat in de 
EPC-berekeningsmethode en/of andere mogelijke (onrechtstreekse) verklaringen.

Figuur 2.37 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Correlatie-onderzoek
In onderstaande figuur (Figuur 2.38) worden de resultaten van een correlatie-analyse weergegeven. Hierbij 
werden aan de hand van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de 
belangrijkste parameters.

In Figuur 2.38 valt op te merken dat er geen parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu). Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het karakteristiek primair energiegebruik voor sanitair warm water, het 
volume en de vloeroppervlakte. Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: de 
energiescore, de aanwezigheid van een PV-installatie en ruimtekoeling, de bouwvorm, de verliesoppervlakte 
en het bouwjaar.

Figuur 2.38 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters.
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2.2.3. Analyse cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
aardgas

Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie volledig en enkel aardgas is. In deze 
cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te 
merken is dat het eventuele aardgasverbruik voor koken (i.e., gezinnen die koken op aardgas) hier deel 
uitmaakt van het reëel primair aardgasgebruik, maar niet van het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Er 
is echter niet geweten welke gezinnen al dan niet koken op aardgas.

In het algemeen wordt het energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie heel 
sterk overschat in de EPC-berekeningsmethode (Figuur 2.39) en is er weinig verband tussen het reëel 
energiegebruik en de energiescore van een woning.
Er valt op te merken dat zowel de absolute als genormaliseerde reële verbruiken een continu stijgend 
verband vertonen over de clusters met energiescores en dat de sterke stijging in energiegebruik gevolgd door 
een afvlakking die zichtbaar was in cluster O1 dus niet te wijten is aan de aardgasgebruiken van de 
woningen, en dus niet aan het verbruik voor verwarming en sanitair warm water in geval van een installatie 
op aardgas, maar aan de elektriciteitsgebruiken.

Figuur 2.39 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie en het reëel jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie 
van de energiescore. (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnecollector (ZC)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een zonnecollector zichtbaar relatief weinig invloed op het 
verband tussen  het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.40). Er wordt opgemerkt dat 
de meeste clusters (i.e., ‘0-100’ ‘300-400’ ‘400-500’ ‘500-…’) te klein zijn om betrouwbare conclusies uit af 
te leiden. Wel valt op dat voor de clusters ‘101-200’ en ‘201-300’ het reëel absoluut aardgasverbruik gelijk is 
en er genormaliseerd een lichte daling zichtbaar is bij aanwezigheid van een zonnecollector (Figuur 2.40, 
rechts). Bijgevolg kan besloten worden dat er toch een verband is tussen de aanwezigheid van een 
zonnecollector en een daling in het gemiddeld reëel aardgasgebruik. Ook duidt dit mogelijks op het feit dat 
de impact van een zonnecollector onderschat wordt in de EPC-berekeningsmethode of duidt dit op een 
onrechtstreeks verband (e.g., ook woningen met zuinigere/bewustere verbruikers die er wonen?)
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Figuur 2.40 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.41) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters.

In Figuur 2.41 valt op te merken dat er geen parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu). Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het karakteristiek primair totaal energiegebruik en het karakteristiek primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water, het volume, verlies- en vloeroppervlakte en 
de bouwvorm. Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het karakteristiek primair 
energiegebruik voor hulpenergie, de energiescore en de glasoppervlakte.

Figuur 2.41 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters.
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• Multi-level Analyses
In deze paragraaf worden extra inzichten verworven aan de hand van diepere analyses.

In Tabel 1.8 (Deeltaak 1) werd aangehaald dat een analyse van het reëel elektriciteitsgebruik in cluster A2 
weinig meerwaarde zou bieden t.o.v. een analyse van het reëel elektriciteitsgebruik in cluster O2 (daar alle 
cases met een reëel elektriciteitsgebruik uit cluster A2 ook in O2 voorkomen). In Figuur 2.42 worden de 
analyses voor het reëel elektriciteitsgebruik van cluster A2 en O2 toch eens naast elkaar gezet. Er wordt 
opgemerkt dat beide grafieken quasi identiek zijn (in cluster A2 zitten 12227 cases (met een reëel 
elektriciteitsgebruik) minder dan in cluster O2). De conclusies die werden getrokken bij Figuur 2.35 van 
cluster O2 gelden dus ook hier.

Figuur 2.42 - Vergelijking van het elektriciteitsgebruik van alle cases in cluster A2 met het elektriciteitsgebruik van alle cases in 
cluster O2.   
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2.2.4. Analyse cluster A3: Wooneenheden met ruimteverwarming op aardgas
Cluster A3 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming aardgas is en die voor sanitair warm water productie elektriciteit is. In 
deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming 
vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is dat het 
eventuele aardgasverbruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur) hier deel uitmaakt van het reëel 
primair aardgasgebruik, maar niet van het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Er is echter niet geweten 
welke gezinnen al dan niet koken op aardgas.

In het algemeen wordt het energiegebruik voor ruimteverwarming zeer sterk overschat in de EPC-
berekeningsmethode (Figuur 2.43) en is er weinig verband tussen het reëel energiegebruik en de 
energiescore van een woning.
Er valt op te merken dat de absolute (in beperkte mate), maar vooral de genormaliseerde reële verbruiken een 
continu stijgend verband vertonen over de clusters met energiescores en dat de sterke stijging in 
energiegebruik gevolgd door een afvlakking die zichtbaar was in cluster O1 dus niet te wijten is aan de 
aardgasgebruiken van de woningen, en dus niet aan het verbruik voor verwarming in geval van een installatie 
op aardgas, maar aan de elektriciteitsgebruiken.

Figuur 2.43 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming en het reëel jaarlijks  primair 
aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie van de energiescore. (links: absoluut, 
rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnecollector (ZC)
In het algemeen heeft de aanwezigheid van een zonnecollector zichtbaar weinig invloed op het verband 
tussen  het karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik (Figuur 2.44). Er valt geen verband af te leiden 
tussen de aanwezigheid van een zonnecollector en het dalen van het reëel energiegebruik. Aansluitend wordt 
opgemerkt dat de alle clusters slechts een beperkt aantal wooneenheden bevatten en bijgevolg moeilijk 
betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden. Ook is niet geweten of de zonnecollector (indien 
aanwezig) enkel gebruikt wordt voor de verwarming van sanitair warm water, dan wel ook voor 
ruimteverwarming.
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Figuur 2.44 - Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.45) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters.

In Figuur 2.45 valt op te merken dat er geen parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu). Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het karakteristiek primair totaal energiegebruik en het karakteristiek primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en hulpenergie, het volume, verlies- en vloeroppervlakte en de 
bouwvorm. Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het karakteristiek primair 
energiegebruik voor sanitair warm water, de energiescore en de glasoppervlakte.

Figuur 2.45 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters.
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• Multi-level Analyses
In deze paragraaf worden extra inzichten verworven aan de hand van diepere analyses.

In Figuur 2.46 wordt een analyse van het primair elektriciteitsgebruik versus de energiescore voor cluster A2 
vergeleken met het primair elektriciteitsgebruik versus de energiescore voor cluster A3. Zoals blijkt uit Tabel 
1.8 en hierboven ook al werd aangehaald bevat cluster A3 alle wooneenheden die zéker een aardgas- en 
elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager voor ruimteverwarming aardgas is en die voor 
sanitair warm water productie elektriciteit is. Het reëel primair elektriciteitsgebruik voor de wooneenheden 
in cluster A3 zou dus hoger moeten zijn dat dit voor de wooneenheden in cluster A2, terwijl het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik gelijkaardig zou moeten zijn. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn 
(zie Figuur 2.46). Het reëel primair elektriciteitsgebruik van cases in cluster A3 is gemiddeld 12,5% hoger 
dan het reëel primair elektriciteitsgebruik van cases in cluster A2.

Figuur 2.46 - Vergelijking van het elektriciteitsgebruik van alle cases in cluster A2 met het elektriciteitsgebruik van alle cases in 
cluster A3.
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2.2.5. Analyse cluster A4: Wooneenheden met sanitair warm water op aardgas
Cluster A4 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor sanitair warm water productie aardgas is en die voor ruimteverwarming elektriciteit is. In 
deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius. Belangrijk om op te merken is 
dat het aardgasverbruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur) hier deel uitmaakt van het reëel primair 
aardgasgebruik, maar niet van het karakteristiek voorspeld energiegebruik. Hier is eveneens niet geweten 
welke wooneenheden al dan niet op aardgas koken.

Er wordt opgemerkt dat de cluster A4 te klein is om betrouwbare conclusies uit te trekken. Het valt enerzijds 
op dat de reële energiegebruiken opvallend hoog zijn, wat doet vermoeden dat de bepaling per energiedrager 
niet volledig zuiver is. Mogelijks zijn er toch wooneenheden met (bij)verwarming op aardgas (e.g., een 
sfeerhaard of soortgelijk) die niet in de EPC-rapportering is opgenomen.

Noot

Figuur 2.47 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor sanitair warm water productie en het reëel 
jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie van de energiescore. 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Ook voor de EPB-wooneenheden in 2.1.5 werd eerder al eenzelfde conclusie getrokken. 
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2.2.6. Analyse cluster A5: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
elektriciteit

Cluster A5 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor sanitair warm water productie en ruimteverwarming elektriciteit is. In deze cluster wordt 
dus het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius apart bekeken. Deze cluster bevat bijgevolg het reëel 
aardgasgebruik voor koken (i.e., gezinnen met een gasvuur).

Er wordt opgemerkt dat de subclusters op energiescore binnen cluster A5 veelal te klein zijn om betrouwbare 
conclusies uit te trekken. Net zoals in de vorige cluster (A4) valt op dat de reële energiegebruiken opvallend 
hoog zijn, wat doet vermoeden dat de bepaling per energiedrager niet volledig zuiver is.

Noot

Figuur 2.48 - Boxplot van het reëel jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller 
hebben en waarbij de energiedrager voor ruimteverwarming en sanitair warm water elektriciteit is in functie van de energiescore. 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Ook voor de EPB-wooneenheden in 2.1.5 en 2.1.6 werd eerder al eenzelfde conclusie 
getrokken. 
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2.2.7. Analyse cluster B1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
elektriciteit

Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik). Belangrijk om op te merken is dat het 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik hier deel uitmaakt van het reëel primair energiegebruik, maar niet van het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik.

Wanneer het karakteristiek voorspelde energiegebruik een correcte weergave is van het reële energiegebruik 
wordt verwacht dat het reële energiegebruik gelijkmatig stijgt met het voorspelde gebruik, maar dat het reële 
energiegebruik altijd wat hoger ligt vermits het huishoudelijk elektriciteitsgebruik niet in rekening wordt 
gebracht bij de EPC-berekening.

Net zoals in cluster O1 valt op te merken dat het totaal energiegebruik overschat wordt in de EPC-
berekeningsmethode (Figuur 2.49), aangezien het reëel energiegebruik gemiddeld lager is voor de 
subclusters (volgens energiescore).
Er valt op te merken dat zowel de absolute als genormaliseerde reële energiegebruiken een stijgend verband 
vertonen tussen de energiescores 0 en 200, in duidelijkere en sterkere mate dan bij hogere energiescores, 
zéker wat betreft de genormaliseerde energiegebruiken (Figuur 2.49, rechts). Bij energiescores hoger dan 
200 is een afvlakking waar te nemen. De clusters ‘0-100’ en ‘101-200’  bevatten slechts een beperkt aantal 
wooneenheden waardoor uit deze twee clusters eigenlijk geen conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.49 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnepanelen (PV)
Cluster B1 beschikt over geen enkele woningen met een PV-installatie, waardoor geen uitspraken gedaan 
kunnen worden in deze subcluster. Tijdens de data-cleansing en -filtering werden alle nulverbruiken uit de 
dataset geweerd gezien deze wooneenheden in werkelijkheid een negatief elektriciteitsgebruik kennen. Alle 
wooneenheden met een PV-installatie in cluster B1 hadden een nulgebruik voor elektriciteit. Bijgevolg is 
deze subcluster leeg.
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• Invloed warmtepomp (WP)
Er wordt opgemerkt dat de cluster B1 over te weinig woningen beschikt met een warmtepomp en bijgevolg 
geen betrouwbare conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.50 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed zonnecollector (ZC)
Er wordt opgemerkt dat de cluster B1 over te weinig woningen beschikt met een zonnecollector en bijgevolg 
geen betrouwbare conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.51 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

• Invloed ruimtekoeling (RK)
Er wordt opgemerkt dat de cluster B1 over te weinig woningen beschikt met ruimtekoeling en bijgevolg geen 
betrouwbare conclusies kunnen getrokken worden.

Figuur 2.52 - Boxplot van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair aardgasgebruik in functie van de energiescore 
(links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte). 
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• Correlatie-onderzoek
Onderstaande figuur (Figuur 2.53) toont de resultaten van een correlatie-analyse. Hierbij werden aan de hand 
van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de belangrijkste 
parameters.

In Figuur 2.53 valt op te merken dat er geen parameters een sterke correlatie met het reële energiegebruik 
(Q_flu). Volgende parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde 
van afnemende correlatiesterkte: het karakteristiek primair totaal energiegebruik, het karakteristiek primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water, het volume, verlies- en vloeroppervlakte,. 
Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het karakteristiek primair 
energiegebruik voor PV, de glasoppervlakte en de bouwvorm.

Figuur 2.53 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters.
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2.3. Conclusie
Algemeen is het duidelijk dat de afwijking van het totaal reëel versus het karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik heel sterk toeneemt naar de slechtere energieprestatie-niveau’s, tot zelfs een factor 3. Het 
reëel primair energiegebruik vlakt quasi volledig af bij de slechtste niveau’s van de EPC terwijl bij de beste 
niveau’s van de EPB en EPC (i.e., E<40 en EPC < 100 kWh/m2•j) het reëel energiegebruik dan hoger komt 
te liggen dan het karakteristiek voorspeld energiegebruik (zie cluster ‘O1’ in EPB sectie 2.1.1 en sectie EPC 
2.2.1). Dit zijn bevindingen die overeenkomen met de literatuur (e.g., Majcen et al. in The Netherlands). Dit 
laatste kan waarschijnlijk voornamelijk toegewezen worden aan het huishoudelijk elektriciteitsgebruik dat 
niet in de EPB en EPC zit (zie cluster O2 in EPB sectie 2.1.2 en EPC sectie 2.2.2). Deze bevinding zit ook in 
de lijn van wat gezien wordt op basis van het aardgasgebruik voor wie ruimteverwarming en sanitair warm 
water verwarmt op aardgas (zie cluster A2 in EPB sectie 2.1.3 en EPB sectie 2.2.3), waar over alle 
energieprestatieniveau’s heen, ook de beste E-peilen en EPC-niveau’s, het verbruik voor ruimteverwarming 
en sanitair warm water gemiddeld overschat wordt door de EPB en EPC. Deze afwijking krimpt sterk 
wanneer gekeken wordt met het gasgebruik bij woningen die enkel sanitair warm water elektrisch 
verwarmen (zie cluster A3, in EPB sectie 2.1.4 en EPC sectie 2.2.4), wat doet vermoeden dat niet enkel het 
energiegebruik voor ruimteverwarming, maar ook dat voor sanitair warm water wordt overschat.

Aangezien in de data-cleansing en -filtering, de nul-elektriciteitsgebruiken geweerd dienden te worden, kan 
niets gezegd worden over woningen met PV-panelen waarbij het elektriciteitsgebruik kleiner of gelijk aan 
nul is. Ook over woningen die enkel sanitair warm water verwarmen op aardgas kan niets vermeld worden 
mits enerzijds deze groep woningen te klein was om representatieve conclusies uit te trekken en anderzijds 
de reële energiegebruiken opvallend hoog waren, waardoor wellicht de bepaling van de energiedrager voor 
ruimteverwarming niet volledig zuiver was. Verder weten we nooit wie kookt op aardgas, dan wel 
elektriciteit (tenzij voor wie enkel een elektriciteitsteller heeft (i.e., cluster B1)) wat een invloed heeft op de 
analyses op het totaal reëel energiegebruik en het aardgasgebruik.
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3. DEELTAAK 3: OPMAAK STATISTISCHE 
VOORSPELLINGSMODELLEN

In deze deeltaak wordt overgegaan tot de opbouw van concrete voorspellingsmodellen. Er wordt onderzocht 
of het mogelijk is een kwalitatief statistisch voorspellingsmodel op te maken voor het voorspellen van het 
reëel energiegebruik (i.e., gas- en elektriciteitsgebruik) van residentiële woningen in Vlaanderen op basis van 
een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig 
weten en kunnen invoeren). De gekozen gebouwparameters in deze deeltaak hebben dus niet enkel een 
relevante invloed op het energiegebruik. maar zijn ook begrijpbaar en invulbaar voor personen zonder enige 
bouwtechnische kennis of (detail)informatie uit EPB-aangifte of EPC-certificaat. Statistische modellen die 
steunen op een uitgebreidere selectie aan mogelijke parameters (i.e., ook (detail)informatie uit EPB-aangifte 
of EPC-certificaat) worden besproken in de Vereiste Optie (zie verder).

Er zullen twee verschillende ‘machine learning’ modelleertechnieken naast elkaar getest worden. namelijk de 
klassieke lineaire regressiemodellen en ‘black box’ kunstmatige neurale netwerken. De EPB- en EPC-
datasets zullen per cluster opnieuw apart besproken worden. Het VEKA heeft de bedoeling om deze 
voorspellingsmodellen later te kunnen inzetten in sensibiliserende tools. Deze kunnen voor verschillende 
doelpublieken gebruikt worden e.g., burgers die een woning wensen te kopen en via dit soort tool een 
inschatting krijgen van het energiegebruik van dat type woning dat ze wensen te kopen; burgers die hun 
eigen verbruik willen aftoetsen met wat. statistisch gezien. zou verwacht worden in hun woning; burgers in 
een nieuwbouwtraject die willen inschatten wat hun nog te bouwen woning ongeveer zal verbruiken.

3.1. Methode
Met het oog op kwalitatieve voorspellingsmodellen met een hoog leervermogen moet eerst een goede 
selectie van modelparameters per cluster gemaakt worden. Ook moeten de parameterwaarden nog een aantal 
voorbewerkingen ondergaan opdat ze optimaal bruikbaar zijn voor de statistische modellen. Daarnaast vergt 
ook de gekozen modelleertechniek een aantal methodologische keuzes (i.e., splitsing dataset. fitting-
algoritmes etc.). Tot slot moet de kwaliteit van de bekomen modellen geëvalueerd worden door middel van 
een aantal statistische controles (i.e., validatie, homogeniteit, homoscedasticiteit en normaliteit). In de 
volgende paragrafen wordt deze stappen kort besproken alvorens over te gaan tot de opmaak van statistische 
voorspellingsmodellen voor de EPB- en EPC-datasets.

3.1.1. Selectie modelparameters
Teneinde te kiezen welke selectie aan parameters deel uitmaken van de statistische voorspellingsmodellen 
wordt beroep gedaan op bestaande kennis binnen de onderzoeksgroep en nieuwe kennis uit Deeltaak 2. Zoals 
gezegd wordt in deze deeltaak gekozen voor modellen met een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare 
gebouwparameters. De gebouwparameters die, in overleg met het VEKA, meegenomen worden in deze 
deeltaak worden opgelijst in Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 - Overzicht van eenvoudig consulteerbare EPB/EPC-gebouwparameters binnen Deeltaak 3 (volgend uit overleg met 
VEKA).

De groep parameters die uiteindelijk deel zal uitmaken van de modellen volgt na de volgende controles:

(a) Allereerst worden per cluster de correlatiecoëfficiënten bekeken (zie Deeltaak 2) tussen de verschillende 
verklarende variabelen (i.e., gebouwparameters en resultaten uit de EPB/EPC-rekenmethode) en de 
afhankelijke variabele (i.e., het reëel gas- of elektriciteitsgebruik). Enkel de parameters die een 
significante correlatie vertonen (i.e., p > .05) met de afhankelijke variabele zullen meegenomen worden 
in de modellen.

(b) Verder wordt nagegaan welke parameters samen in een model kunnen voorkomen zonder dat 
multicollineariteit optreedt. Aan de hand van een tolerantie en de zogenaamde variantie-inflatiefactor 
(VIF) kan multicollineariteit waargenomen worden (tolerantie = 1/VIF). Als de tolerantiewaarde lager is 
dan 0,1 en tegelijkertijd de waarde van VIF 10 en hoger, dan is multicollineariteit problematisch.

Noot

(c) Op basis van bestaande kennis worden parameters die in nauw verband tot elkaar staan geweerd uit de 
selectie teneinde het aantal parameters binnen de modellen te beperken en ervoor te zorgen dat vooral 
belangrijke parameters (i.e., parameters met grote regressiecoëfficiënten in de klassieke lineaire 
regressiemodellen) overblijven. Zo wordt bijvoorbeeld uit de verschillende parameters gelinkt aan 
zonnepanelen (i.e., aanwezigheid PV-panelen, aantal PV-panelen, piekvermogen PV-panelen, 
theoretische berekening PV-opbrengst) gekeken welke parameter het best de variatie binnen het reëel 
energiegebruik bepaalt en wordt de rest geweerd hetgeen leidt tot een grotere regressiecoëfficiënt voor de 
gekozen parameter (ipv. meerdere kleine coëfficiënten) en een compacter regressiemodel. Wanneer 
gekeken wordt naar de impact op het voorspellende vermogen heeft deze parameter selectie weinig tot 
geen impact.

(d) Na opbouw van het regressiemodel wordt nagekeken of het model enkel significante parameters bevat en 
de regressiecoëfficiënten betrouwbaar zijn. Indien p > 0.05 en/of de 95%-betrouwbaarheidsintervallen 
aan weerszijden van nul liggen, dan wordt de parameter geweerd uit de selectie.

3.1.2. Voorbewerkingen op parameterwaarden
Om in staat te zijn categorische variabelen mee te nemen in statistische modellen moeten deze omgezet 

Algemeen Geometrie Technische installaties
E-peil/EPC-score Vloeroppervlakte RV: elektriciteit RV Ventilatiesysteem Condenserende ketel?

Aanvraagjaar/Bouwjaar Gebouwvolume RV: aardgas RV Warmtewisselaar? Zonnepanelen (PV)?
Locatie Type woning SWW: elektriciteit Aantal zonnepanelen

Kelder? SWW: aardgas Warmtepomp (WP)?
Isolatie aanwezig? Zonneboiler (ZC)?

Ruimtekoeling (RK)?

Multicollineariteit is een toestand van zeer hoge onderlinge relaties of verbanden tussen 
onafhankelijke (verklarende) variabelen. Het is een soort storing in de gegevens. en als het 
aanwezig is in de gegevens. kunnen de statistische gevolgtrekkingen die gemaakt worden op 
de gegevens niet betrouwbaar zijn.
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worden naar een numerieke variant. Er bestaan twee mogelijkheden om dit te doen: (1) er worden cijfers 
toegekend aan elke categorische optie per variabele (e.g., 1. 2. 3. …); (2) elke categorische optie van een 
variabele wordt meegenomen als een dummy variabele (i.e., =/≠ ‘categorische optie i’). De tweede 
mogelijkheid, namelijk het omzetten van categorische variabelen naar verschillende dummy variabelen 
geniet de voorkeur gezien het meestal onmogelijk is om een juiste rangorde en gewicht toe te kennen aan de 
categorische opties binnen één categorische variabele. Ook wordt zo extra informatie bekomen over welke 
categorische optie(s) al dan niet belangrijk zijn in de modellen.

Daarnaast dienen de gegevens genormaliseerd te worden om de variabelen op dezelfde schaal te zetten (i.e., 
van dezelfde grootte-orde). Dit is nodig omdat de stabiliteit en prestaties van het leeralgoritme dan beter zijn. 
De normalisatietechniek die in deze studie de voorkeur geniet (naast standaardisatie, min/max-verschaling, 
max(abs)-verschaling etc.) is een robuuste verschaling, gezien de onafhankelijke variabelen niet volledig vrij 
zijn van uitschieters (i.e., uitschieters die niet konden geweerd worden op basis van fysische eigenschappen) 
en uitschieters de normalisatie sterk kunnen beïnvloeden. Bij robuust schalen worden de gegevens 
verschaald door te verminderen met de mediaan en vervolgens te delen door de interkwartielafstand. De 
interkwartielafstand (IQR) wordt gedefinieerd als het verschil tussen het derde en het eerste kwartiel en 
vertegenwoordigd de centrale 50% van de gegevens. Wiskundig kan de robuuste verschaling worden 
uitgedrukt als:

waarbij  de mediaan of het tweede kwartiel is van de verklarende variabele  en  de 
interkwartielafstand (i.e., ) van de variabele .

Indien statistische controles van de bekomen modellen aanwijzen dat aan bepaalde aannames voor lineaire 
regressie (zie verder in 3.1.5) niet voldaan is, wordt aan de hand van Cook’s distance waarden een bepaald 
percentage cases met de hoogste Cook’s distance waarden als outliers bestempeld en geweerd uit de selectie. 
Deze bijkomende case-filtering heeft als doel de kwaliteit van de lineaire modellen te bevorderen eerder dan 
het voorspellend vermogen. Uiteraard worden de cases die zo wegvallen bestudeerd en wordt bekeken of dit 
een invloed kan hebben op de conclusies en besluitvorming (e.g., wanneer bepaalde typische groepen 
woningen wegvallen).

Noot

3.1.3. Klassieke lineaire regressiemodellen
In deze deeltaak zal eerst en vooral gebruik gemaakt worden van klassieke lineaire multipele 
regressiemodellen. Deze hebben als voordeel dat ze begrijpbaarder zijn dan volledige black-box modellen 
(e.g., neurale netwerken). De methode van de kleinste kwadraten wordt gebruikt voor het fitten van een best 

Xrs =
Xi − Q2(X )

IQ R(X )

Q2(X ) X IQ R(X )
IQ R = Q3(X ) − Q1(X ) X

De Cook’s distance wordt gebruikt in regressieanalyses om invloedrijke uitschieters op te 
sporen in de set aan voorspellende variabelen. Met andere woorden. het is een manier om 
punten te identificeren die een negatief effect hebben op het regressiemodel. De meetwaarde 
wordt bepaald uit een combinatie van zijn invloed en zijn residu voor elke waarneming. Hoe 
hoger de invloed en de residu-waarde. hoe groter de Cook’s distance.
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passende regressielijn op de data en zo het vinden van de regressiecoëfficiënten. De regressievergelijking ziet 
er als volgt uit:

met 𝛽0 het intercept, 𝛽1, 𝛽2, … de regressiecoëfficiënten en 𝜀 de foutterm. X0 is de constante term gelijk aan 1 
en wordt daarom vaak weggelaten uit de vergelijking. X1, X2, … zijn de verklarende variabelen waarmee het 
model is opgebouwd.

Noot

Enkele opmerkingen die gemaakt moeten worden bij de opbouw van deze modellen:
- Er moet een constante term  toegevoegd worden aan de gegevens die het leeralgoritme gebruikt om 

te verhinderen dat de lineaire regressielijn door de oorsprong geforceerd wordt.
- Indien categorische variabelen in de vorm van dummy variabelen worden toegevoegd aan het 

regressiemodel dient één van de opties steevast te worden weggelaten om geen probleem van lineaire 
afhankelijkheid te veroorzaken (i.e., multicollineariteit)

- Soms kan het interessant zijn om ook een logtransformatie toe te passen op de verklarende en/of 
afhankelijke parameters. Het leeralgoritme van lineaire regressiemodellen presteert algemeen beter bij 
variabelen waarvan de distributie normaal verdeeld is (i.e., vooral de kwaliteit van de modellen 
verhoogt), máár dit is geen nodige voorwaarde.

- Wanneer een spreidingsdiagram wordt gemaakt van de afhankelijke variabele t.o.v. haar voorspelling 
voor de training set, dan is de best passende rechte (i.e., de regressielijn) gelijk aan y=x.

- Indien meer dan één verklarende variabele gebruikt wordt in een klassiek lineaire regressiemodel dient 
de model fit geëvalueerd te worden met een ‘adjusted’ R-kwadraat die corrigeert voor het aantal 
verklarende variabelen in het model.

Een goede modelleeraanpak bij klassiek lineaire regressiemodellen vergt dat de dataset verdeeld wordt in een 
training set en een test set. De training set wordt eenmaal gebruikt om het model op te fitten. De test set 
wordt gebruikt om een objectieve evaluatie te maken van de fit van het model op de training dataset. In 
kleine datasets is deze aanpak niet altijd mogelijk gezien het beperkte aantal datapunten, maar bij de grote 
datasets (e.g., diegene in deze studie) geniet deze verdeling altijd de voorkeur. Algemeen wordt een ’80-20’-
verhouding tussen training en test set meestal toegepast, gezien het model dan genoeg datapunten heeft om 
het model op te trainen en nog steeds voldoende datapunten overgehouden worden om het model op te testen 
(zie Figuur 3.1). Andere verhoudingen (e.g., ’70-30’. ’50-50’) zijn ook steeds mogelijk uiteraard. De 
’80-20’-verhouding gaf in deze studie wel het beste resultaat. 

Y = β0(X0) + β1X1 + β2X2 + . . . + ϵ

De methode van de kleinste kwadraten vertrekt van de som over van de kwadratische 
afwijkingen van ten opzichte van hun verwachte waarde. Deze som kan geschreven worden 
als :

De schatters voor de 𝛽 0, 𝛽 1, … zijn deze die SS minimaliseren.

i
Yi

SS

SS =
N

∑
i=1

[Yi − (β0 + βiXi + . . . )]2

X0
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Figuur 3.1 - Afbeelding van de verdeling van de dataset in een training en test set.

3.1.4. Kunstmatige neurale netwerken
Een tweede type statistische voorspellingsmodellen die getest worden zijn kunstmatige neurale netwerken. 
Deze zijn minder begrijpbaar dan de klassieke lineaire regressiemodellen, maar hebben het voordeel dat ze 
(meestal) niet lineair zijn (i.e., in tegenstelling tot de voorgaande klassieke lineaire regressiemodellen). 
Veelal worden dus ook modellen met complexere niet-lineaire relaties gebouwd. wat tot een beter resultaat 
kan leiden. De kracht van neurale netwerken zit in hun mogelijkheid om ‘bij te leren’ op basis van 
voorgaande model berekeningen om op die manier zo goed mogelijk de afhankelijke variabele te proberen 
voorspellen. Het type kunstmatig neurale netwerk dat hier getest zal worden zijn de ‘feed-forward’ neurale 
netwerken (i.e., het eenvoudigste type kunstmatige neurale netwerk waarbij de verbindingen tussen de 
neuronen geen cyclus vormen).

De componenten voor neurale netwerken zijn kunstmatige neuronen (zie Figuur 3.2). Dit zijn eenvoudige 
rekeneenheden die gewogen ingangssignalen hebben en een uitgangssignaal produceren met behulp van een 
activeringsfunctie. Die activeringsfunctie wordt gedurende het ‘leer’-proces verschoven met behulp van een 
bias-term om een betere fit te bekomen.

Figuur 3.2 - Afbeelding van een eenvoudige neuron.

Een reeks neuronen wordt in lagen/layers georganiseerd en het geheel vormt het neuraal netwerk. Een rij 
neuronen noemt men dus een layer en een netwerk kan meerdere layers hebben. De architectuur van de 
neuronen in een netwerk wordt ook de netwerktopologie genoemd (zie Figuur 3.3).
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Figuur 3.3 - Afbeelding van een eenvoudig neuraal netwerk met twee verborgen layers.

In Figuur 3.3 wordt een eenvoudig neuraal netwerk voorgesteld. De meest linkse (eerste) layer noemt men 
de input layer of de zichtbare layer. Deze bevat altijd evenveel neuronen als er input variabelen zijn in de 
dataset die het model zal gebruiken. Het enige doel van deze eerste layer is om de inputwaarden door te 
geven naar de volgende (verborgen) layer. Merk op dat de neuronen in deze laag dus geen neuronen zijn 
zoals voorgesteld in Figuur 3.3 (i.e., omdat er geen gewicht, activeringsfunctie en bias-term worden 
toegekend). 

Na de input layer volgen er één of meerdere verborgen layers. Deze zijn niet direct zichtbaar en zeer zelden 
begrijpbaar, vandaar de categorie black-box modellen. Naast input-waarden van alle neuronen in de vorige 
layer wordt er ook een gewicht toegekend aan elke inputwaarde uit de voorgaande layer én wordt een bias-
term toegekend aan de activeringsfunctie.

De laatste verborgen layer noemt men de output layer en deze is verantwoordelijk voor het produceren van 
de outputwaarde (i.e., hetgeen moet voorspeld worden). De keuze voor een activeringsfunctie in de output 
layer wordt sterk bepaald door het type probleem dat gemodelleerd wordt (e.g., een klassiek lineair regressie-
probleem mag slechts één verborgen laag hebben met één enkele neuron én de neuron mag geen 
activeringsfunctie hebben).

Voor een neuron op verborgen layer i wordt de volgende formule uitgerekend alvorens een output door te 
sturen naar de neuron(en) op een volgende layer:

met  de outputwaarde,  de activeringsfunctie in zijn basisvorm (i.e., zonder bias-term die de 
activeringsfunctie verschuift) en  de gewogen som ( ) van de inputs ( ) van de neuronen op layer 

j.

Een goede modelleeraanpak bij deze kunstmatige neurale netwerken vergt dat de dataset verdeeld wordt in 
een training set, een validatie set en een test set (i.e., de gouden standaard). Dit is verschillend van de 

yi = f (∑
j

wij yj)

yi f ()

∑
j

wij yj wij yj
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verdeling voor klassieke lineaire regressie. De training set (ca. 60% van de volledige dataset) wordt gebruikt 
om het model op te fitten. Deze dataset wordt in het fitting proces nogmaals verdeeld in x aantal batches en 
na inlezen van en fitten op één batch worden de gewichten binnen het neuraal netwerk verder getuned. Het 
model ‘leert’ dus iedere batch bij en leest de training set gewoonlijk batchgewijs meermaals in alvorens tot 
een finaal model te komen. De validatie-set (ca. 20% van de volledige dataset) wordt gebruikt ter objectieve 
evaluatie na één model fit op de volledige training set. Het aantal keren dat deze validatie-set gebruikt wordt 
ter objectieve evaluatie van de fit is gelijk aan het aantal keren dat het model de volledige training set inleest. 
Na één dergelijke evaluatie worden de hyperparameters van het neuraal netwerk (i.e., de bias-termen per 
verborgen layer en de leercurve) verder getuned. Nadat het model volledig gefit is wordt de test set (ca. 20% 
van de volledige dataset) eenmalig gebruikt om een objectieve evaluatie te maken van de fit van het finale 
model op de training dataset. 

Gezien deze modelleeraanpak worden kunstmatige neurale netwerken vrijwel uitsluitend toegepast op grote 
datasets. Meestal wordt een ’60-20–20’-verhouding tussen training, validatie en test set toegepast, gezien het 
model dan genoeg datapunten heeft om het model op te trainen en nog steeds voldoende datapunten 
overgehouden worden om het model op te valideren en testen (zie Figuur 3.4). Andere verhoudingen zijn 
ook steeds mogelijk uiteraard.

Figuur 3.4 - Afbeelding van de verdeling van de dataset in een training. validatie en test set.

3.1.5. Statistische controles
• Validatie

De kwaliteit van de bekomen modellen moet geëvalueerd worden aan de hand van een aantal statistische 
controles. Een eerste controle gebeurt door middel van modelvalidatie-testen op aparte validatie-subsets (zie 
eerder in Figuur 3.1 en 3.4). Dit heeft als doel objectief te verifiëren of het model presteert zoals verwacht 
(i.e., binnen de ontwerp-doelstellingen). De modelbeoordeling-metrics die hiervoor gebruikt worden zijn R-
kwadraat (R2), Root Mean Square Error (RMSE) en Mean Absolute Error (MAE). Deze steunen op directe 
analyse van de afwijking tussen de voorspelde waarden enerzijds en de werkelijke waarden anderzijds (in dit 
geval van het werkelijk energiegebruik). Daarom kunnen ze gebruikt worden zowel voor een 1-op-1 
vergelijking tussen de EPB-/EPC-berekening en het werkelijk energiegebruik. als voorspellingen van de 
klassieke lineaire regressiemodellen en de kunstmatige neurale netwerk-modellen, als onderlinge 
vergelijkingen van de voorspellingen van de verschillende modellen.

Noot
R-kwadraat (R2) is een statistische maat die de proportie van de variatie op de afhankelijke 
variabele vertegenwoordigt die wordt verklaard door de verklarende variabele(n) in een 
model. De formule voor R2 is:

R2 = 1 − Onverklaarde variatie
Totale variatie

= 1 −
∑N

i=1 (yi − ̂yi)2

∑N
i=1 (yi − yi)2
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Indien de resultaten voor R2, RMSE en MAE uit de validatie-subset overeenkomen met de verkregen 
resultaten uit de training-subset, dan kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Naast modelvalidatie-testen moeten voor de klassieke lineaire regressiemodellen nog extra statistische 
controles uitgevoerd worden alvorens uit te gaan van een kwalitatief model (i.e., controle op aanname van 
lineariteit, multicollineariteit, onafhankelijkheid, homoscedasticiteit en normaliteit). In Figuur 3.5 wordt een 
visuele voorstelling van de statische controles weergegeven.

Figuur 3.5 - Overzicht van nodige statistische controles op klassieke lineaire regressiemodellen met  de afhankelijke variabele,  de 
verklarende variabele(n) en 𝜀 de foutterm.

• Lineariteit
Kwalitatieve klassieke lineaire regressiemodellen vereisen een lineair verband tussen de verklarende 
variabelen in het regressiemodel en de afhankelijke variabele. Dit wordt doorgaans geverifieerd aan de hand 
van visuele inspectie van spreidingsdiagrammen.

De Root Mean Square Error (RMSE) is een statistische maat die de vierkantswortel van de 
variatie van de residuen weergeeft. Terwijl R-kwadraat een relatieve maat is voor de fit van 
het model met de afhankelijke variabele (i.e., hoe dicht de waargenomen gegevenspunten zijn 
bij de voorspelde waarden van het model), is RMSE een absolute maat voor de fit. Als de 
vierkantswortel van een variatie kan de RMSE worden geïnterpreteerd als de 
standaarddeviatie van de onverklaarde variatie. die in dezelfde eenheden zit als de 
responsvariabele. De formule voor RMSE is:

met  de voorspelling,  de te verklaren waarde en N het aantal cases.

R MSE =
N

∑
i=1

(yi − ̂yi)2

N

̂yi yi

De Mean Absolute Error (MAE) is een statistische maat die de gemiddelde grootte van 
variatie in residuen weergeeft. Het is het gemiddelde van de absolute verschillen tussen 
voorspelling en de afhankelijke variabele. waarbij alle individuele verschillen even zwaar 
wegen (i.t.t. RMSE).

met  de voorspelling,  de te verklaren waarde en N het aantal cases.

M A E = 1
N

N

∑
i=1

yi − ̂yi

̂yi yi

Y = f(x) + ε

aannames van lineariteit
en multicollineariteit

aannames van onafhankelijkheid,
homoscedasticiteit en normaliteit

Y x
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• Multicollineariteit
Hoge mate van multicollineariteit (i.e., een onderling verband tussen de verklarende en de afhankelijke 
variabele) moet absoluut vermeden worden mits het kan leiden tot onbetrouwbare voorspellingen en op die 
manier foute gevolgtrekkingen. Aan de hand van correlatiecoëfficiënten kan bekeken worden of er een 
verband is tussen de verklarende en de afhankelijke variabele (zie de correlatiematrices uit Deeltaak 2). 
Bijkomend kan met een tolerantie en de zogenaamde variantie-inflatiefactor (VIF) multicollineariteit 
waargenomen worden (tolerantie = 1/VIF).

• Onafhankelijkheid
De aanname van onafhankelijkheid houdt in dat de individuele fouttermen 𝜀 in klassieke lineaire 
regressiemodellen onafhankelijk zijn van elkaar zijn. Dit wordt nagegaan aan de hand van 
spreidingsdiagrammen waar de residuen worden vergeleken met elke verklarende variabele uit het model. 
Als de residuen willekeurig en uniform gespreid voorkomen rond de x-as en geen clusters zichtbaar zijn, dan 
is aan de aanname van onafhankelijkheid voldaan.

• Homoscedasticiteit
Deze aanname houdt in dat de variantie van de fouttermen 𝜀 in klassieke lineaire regressiemodellen constant 
zijn ten opzichte van de afhankelijke variabele. Dit wordt nagegaan aan de hand van een spreidingsdiagram 
waar de residuen worden uitgezet ten opzichte van de afhankelijke variabele uit het model. Indien geen 
kegelvorm zichtbaar is in het spreidingsdiagram (i.e., de verticale spreiding ten opzichte van de x-as wordt 
gestaag groter of kleiner volgens de zin van de x-as) dan is aan de aanname van homoscedasticiteit voldaan.

• Normaliteit
Aan de hand van een controle op normaliteit wordt nagegaan of de residuen afkomstig zijn van een normale 
distributie (waarbij gemiddelde en standaardafwijking niet geweten zijn). Merk op dat dit geen strikt 
noodzakelijke vereiste is om te verifiëren zoals de voorgaande vier controles. Toch kan zonder deze controle 
niet zomaar een predictie-interval berekend worden omdat veelgebruikte analytische uitdrukkingen ter 
bepaling van predictie-intervallen vergen dat de residuen afkomstig zijn van een normale distributie. Om de 
aanname van normaliteit te controleren kunnen eenvoudig een histogram en een Q-Q plot van de 
genormaliseerde residuen geplot worden. Indien het histogram overeenstemt met een normale distributie én 
de datapunten in de Q-Q plot op een schuine  liggen dan is aan de aanname van normaliteit voldaan. y = x
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3.2. Opmaak statistische voorspellingsmodellen
In de volgende paragrafen worden opeenvolgend statistische modellen opgebouwd voor de verschillende 
clusters binnen de EPB- en EPC-datasets. Binnen elke cluster worden achtereenvolgens het voorspellend 
vermogen van de EPB-/EPC-berekeningsmethode en de resultaten van klassieke regressiemodellen 
besproken en vergeleken met de te verklaren variabele alsook onderling vergeleken. Een overzicht van de 
bestudeerde modellen per cluster wordt gegeven in Tabel 3.2. Voor ieder model wordt steeds de bekomen 
regressievergelijking gegeven in tabelvorm samen met 95% bootstrapped betrouwbaarheidsintervallen (i.e., 
bootstrapped op basis van 1000 herberekeningen). Daar bij standaardisatie van de inputwaarden met een 
robuuste verschaling (zie 3.1.2) zowel een verschuiving als een verschaling plaatsvond is het niet mogelijk 
de coëfficiënten in niet-gestandaardiseerde vorm te rapporteren. Bijkomend aan het rapporteren van de 
bekomen regressievergelijking worden ook een 95%, 75% en 50% predictie-intervallen gegeven.

Tabel 3.2 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Aanvullend wordt de kwaliteit van de bekomen modellen geëvalueerd door middel van een aantal nodige 
statistische controles. Het bijkomend potentieel van neurale netwerken wordt, in overleg met het VEKA, 
enkel besproken binnen de cluster A2. 

Naam Beschrijving Verklarende parameters (lineaire regressie)

referentie theoretische EPB/EPC-berekening -
model 1 simpel klassiek regressiemodel gecumuleerd theoretisch energiegebruik
model 2 multipele klassiek regressiemodel theoretische energiegebruiken op gebruikspostniveau
model 3 multipele klassiek regressiemodel eenvoudige gebouwparameters (zie Tabel 3.1)
model 4 multipele klassiek regressiemodel eenvoudige gebouwparameters + E-peil/EPC-score
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3.2.1. EPB - analyse cluster O1
Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal primair energiegebruik voorspeld en vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik.

• Evaluatie EPB-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.6 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en 
reëel primair energiegebruik 1-op-1 met elkaar worden vergeleken. De voorspellingskracht wordt 
geëvalueerd aan de hand van een R-kwadraat, een Root Mean Square Error (RMSE) en een Mean Absolute 
Error (MAE).

Figuur 3.6 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik (links: absoluut. 
rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.6, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel primair energiegebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het reëel primair 
energiegebruik op woningniveau dan het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld primair energiegebruik. 
Verder bedraagt de RMSE 7980 kWh/j en de MAE 6025 kWh/j. De genormaliseerde theoretische 
energiegebruiken (Figuur 3.6, rechts) schijnen een betere fit te hebben met de genormaliseerde reële 
energiegebruiken. De R-kwadraat is met 3,7% nog steeds zeer laag, dus veel variatie in het reëel 
energiegebruik wordt niet verklaard. De RMSE bedraagt 40,4 kWh/m2•j en de MAE bedraagt 30,7 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het totaal karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik als enige verklarende variabele. In tegenstelling tot de vergelijking in de vorige 
paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met het totaal karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel regressiemodel 

 ) vergeleken met het reëel primair energiegebruik. 

In Figuur 3.7 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.7 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽46% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren (i.e., 
‘adjusted’ R-kwadraat). De formule voor het regressiemodel wordt geschreven als:

met N het aantal verklarende variabelen (i.e., 1 in dit geval) en , , ,  en  in Tabel 3.3. 

De ‘ ’ in de tabel geeft het aantal verklarende parameters weer (inclusief constante term), ‘ ’ geeft een 
verkorte beschrijving van de verklarende parameter, ‘ ’ zijn de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
(die niet berekend kunnen worden uit een robuuste verschaling), ’95% CI’ zijn de gestandaardiseerde 
bootstrapped betrouwbaarheidsintervallen voor ‘ ’ (op basis van 1000 herberekeningen), ‘ ’ zijn de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten,  zijn de mediaan van de verklarende parameters en 

 zijn de interkwartielafstanden van de verklarende parameters.

y = a x + b

Y = β0(X0) +
N

∑
i=1

Xi − Q2(Xi)
IQ R(Xi)

⋅ βi

β0 βi Xi Q2(Xi) IQ R(Xi)

i X−
B−

β− β−
Q2(X−)

IQ R(X−)
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Tabel 3.3 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Noot

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-10141,48; Y+10141,48]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5952,28; Y+5952,28] en [Y-3490,03; Y+3490,03]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen  kWh/j en   kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [18783,72; 18942,74] 18874,84 - -
1 E_prim;tot;j;kWh - [5760,13; 5962,73] 5914,60 22162,22 10121,11

Ter voorbeeld wordt de bovenstaande regressievergelijking voluit geschreven als:

Y = 18874,84 +
Eprim;tot; j;kWh − 22162,22

10121,11
⋅ 5914,60

Y − 10141,48 Y + 10141,48 Y
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair 
warm water, hulpenergie, koeling en PV) als verklarende variabelen.

In Figuur 3.8 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn opnieuw de 
gestandaardiseerde coëfficiënten. Hun grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst 
(i.e., hoe groter in absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met 
die van de training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Noot

Figuur 3.8 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽43% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.4.

Bij de evaluatie van multipele regressiemodellen moet, in tegenstelling tot simpele 
regressiemodellen, gewerkt worden met de ‘adjusted’ R-kwadraat. Deze is een 
gemodificeerde versie van R-kwadraat die corrigeert voor het aantal verklarende variabelen in 
het model. De gewone R-kwadraat kan immers enkel groter worden wanneer er variabelen 
aan het model wordt toegevoegd. Deze ‘adjusted’ R-kwadraat neemt alleen toe als de nieuwe 
term het model meer verbetert dan toevallig zou worden verwacht.
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Tabel 3.4 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-10394,85; Y+10394,85]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-6100,98; Y+6100,98] en [Y-3577,22; Y+3577,22]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-10394,85 kWh/j en  Y+10394,85 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het theoretisch 
energiegebruik voor ruimteverwarming de hoogste verklarende kracht heeft, gevolgd door het theoretisch 
energiegebruik voor sanitair warm water en hulpenergie. Merk op dat het theoretisch energiegebruik voor 
PV-panelen niet tussen de verklarende parameters staat, mits deze multicollineariteitsproblemen had met de 
andere parameters. Dit is wellicht de reden dat de voorspellende kracht van het bekomen model een beetje 
slechter is dan het model in de voorgaande sectie met het theoretisch totaal energiegebruik als enige 
verklarende parameter (i.e., model 1).

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [18302,56; 18470,70] 18395,54 - -
1 E_prim;rv;j;kWh - [3757,38; 3993,32] 3883,32 14734,58 7982,43
2 E_prim;sww;j;kWh - [1682,29; 1941,26] 1796,53 4697,22 2256,25
3 E_prim;hulp;j;kWh - [1329,43; 1550,21] 1444,96 2360,14 1673,82
4 E_prim;koel;j;kWh - [390,54; 508,39] 471,30 215,83 696,11

Y
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren). Een overzicht van die parameters werd al gegeven in Tabel 3.1. Bij de opbouw van dit model 
worden enkel parameters (uit Tabel 3.1) geselecteerd die interessant zijn om mee te nemen in een model voor 
het beoogde energiegebruik (i.e., e.g. indien (quasi) alle wooneenheden in een cluster een warmtepomp 
hebben is het vaak niet interessant die parameter  (X_WP in dit geval) mee te nemen in het model of e.g. 
indien een model gebouwd wordt om het aardgasgebruik te voorspellen (e.g., cluster A2) is het niet 
interessant om een parameter mee te nemen die bepaalt of ruimteverwarming al niet aardgas als 
energiedrager heeft (je weet immers dat iedere wooneenheid in cluster A2 aardgas gebruikt voor 
ruimteverwarming).

Verder worden parameters weggelaten uit het uiteindelijke model indien zij problemen veroorzaken met 
betrekking tot multicollineariteit (zie sectie 3.1.1) of niet significant zijn in het model (i.e., p < .05, zeer lage 
regressie-coëfficiënten of een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de coëfficiënten dat aan weerskanten van 
0 ligt (men weet niet zeker of de invloed van een parameter positief of negatief moet zijn)). Het weglaten van 
parameters uit een model gebeurt manueel (één voor één via trial & error) en is nodig om de kwaliteit van de 
modellen te verzekeren.

In Figuur 3.9 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in 
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.9 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽49% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.5.
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Tabel 3.5 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9892,05; Y+9892,05]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5805,88; Y+5805,88] en [Y-3404,19; Y+3404,19]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9892,05 kWh/j en  Y+9892,05 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het gebouwvolume, de 
aanwezigheid van PV-panelen, ruimtekoeling en een warmtepomp, het aanvraagjaar en bruikbare 
vloeroppervlakte de hoogste verklarende kracht hebben.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [19298,13; 19503,47] 19398,80 - -
1 A_bruikbaar - [1498,07; 1881,21] 1615,16 185,52 83,64
2 V_epr - [3091,44; 3490,52] 3349,95 588,75 269,21
3 X_Open - [830,78; 1147,19] 999,54 0 1
4 X_Gesloten - [-1423,54; -1148,06] -1285,79 0 1
5 X_kelder - [571,20; 875,57] 725,07 0 1
6 Longitude - [255,98; 486,62] 380,85 4,15 1,31
7 Aanvraagjaar - [-2703,91; -1924,49] -2641,94 2010 4
8 X_Vent_D - [-456,10; -193,85] -355,54 0 1
9 X_PV - [-6945,47; -6510,41] -6727,72 0 1
10 X_rv;aardgas - [547,53; 2419,57] 1792,71 1 1
11 X_RK - [1024,33; 2380,87] 2008,27 0 1
12 X_WP - [-3277,52; -1389,87] -2020,14 0 1
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief het E-peil.

Het multipele regressiemodel kan ∽50% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.6.

Tabel 3.6 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9729,98; Y+9729,98]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5710,75; Y+5710,75] en [Y-3348,41; Y+3348,41]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9729,98 kWh/j en  Y+9729,98 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder E-peil als verklarende variabele) heeft dit model iets  meer 
voorspellend vermogen én het E-peil is belangrijke verklarende parameter.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [18776,84; 19058,51] 18960,28 - -
1 A_bruikbaar - [1445,17; 1819,53] 1565,00 185,52 83,64
2 V_epr - [3155,46; 3552,64] 3404,16 588,75 269,21
3 X_Open - [794,49; 1109,99] 968,20 0 1
4 X_Gesloten - [-1264,71; -969,84] -1124,14 0 1
5 X_kelder - [519,98; 842,54] 684,40 0 1
6 Longitude - [357,54; 578,32] 475,41 4,15 1,31
7 Aanvraagjaar - [-1387,06; -923,37] -1300,63 2010 4
8 X_Vent_D - [364,25; 636,24] 473,41 0 1
9 X_PV - [-5114,85; -4648,40] -4861,81 0 1
10 X_rv;aardgas - [1476,85; 2000,55] 1745,78 1 1
11 X_RK - [442,95; 1749,54] 1424,82 0 1
12 E - [1878,79; 2193,80] 1989,94 70 20
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster O1 wordt gegeven in Tabel 3.7. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.7 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1.

Het is duidelijk dat de theoretische EPB-berekening heel weinig van de variatie in het reëel totaal 
energiegebruik verklaart (beiden zijn wel gecorreleerd, Deeltaak 2). Een simpel regressiemodel (i.e., model 
1) met het theoretisch totaal energiegebruik verklaart al ∽46% van de variatie in het reëel energiegebruik. 
Een model met theoretische energiegebruiken op gebruikspostniveau heeft minder voorspellende kracht dan 
model 1. De reden hiervoor is dat het theoretisch energiegebruik voor PV-panelen 
multicollineariteitsproblemen had met de andere parameters en daarom moest weggelaten worden, wat 
resulteerde in een model met minder voorspellende kracht. Een model met eenvoudige parameters (zonder 
uitkomsten van de EPB-berekening) verklaart ∽49% en een model met eenvoudige parameters inclusief het 
E-peil heeft de hoogste voorspellende kracht met ∽50%.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks energiegebruik voor een wooneenheid in cluster O1 19543 
kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 9729,98 kWh/j, Y ± 5710,75 kWh/j en Y ± 3348,41 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks energiegebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch eerder 
aan de hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽0% - - -
model 1 1 ∽46% Y ± 10141,48 Y ± 5952,28 Y ± 3490,03
model 2 4 ∽43% Y ± 10394,85 Y ± 6100,98 Y ± 3577,22
model 3 12 ∽49% Y ± 9892,05 Y ± 5805,88 Y ± 3404,19
model 4 12 ∽50% Y ± 9729,98 Y ± 5710,75 Y ± 3348,41
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3.2.2. EPB - analyse cluster O2
Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch, maar wel gekend is (i.e., aardolie, 
aardgas, hout, pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten, hulpenergie en koeling (indien aanwezig), verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie EPB-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.10 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het jaarlijks karakteristiek voorspeld 
huishoudelijk energiegebruik en reëel primair elektriciteitsgebruik 1-op-1 met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.10 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik (links: absoluut. 
rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.10, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik gemiddeld een betere voorspelling is 
van het reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik op woningniveau dan het jaarlijks karakteristiek 
voorspeld primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik. Verder bedraagt de RMSE 6930 kWh/j en de MAE 
5781 kWh/j. De R-kwadraat voor de genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.10, rechts) is 
ook negatief. Ook hier betekent dit dat het gemiddelde van het genormaliseerd reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het genormaliseerd reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik op woningniveau dan het genormaliseerd jaarlijks karakteristiek voorspeld primair 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik. De RMSE bedraagt 43,1 kWh/m2•j en de MAE bedraagt 30,6 kWh/m2•j.

PAGINA
132

DATUM
2020-2021



• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het karakteristiek voorspeld primair 
elektriciteitsgebruik als enige verklarende variabele. In tegenstelling tot de vergelijking in de vorige 
paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met het karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik (i.e., som van het theoretisch energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV-opbrengst) als 
enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel regressiemodel  ) vergeleken met 
het reëel primair elektriciteitsgebruik. 

In Figuur 3.11 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in 
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.11 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽19% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik 
verklaren (i.e., ‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten 
worden gegeven in Tabel 3.8.

Tabel 3.8 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-5494,01; Y+5494,01]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3224,57; Y+3224,57] en [Y-1890,67; Y+1890,67]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-5494,01 kWh/j en  Y+5494,01 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7973,48; 8049,59] 8007,54 - -
1 E_prim;O2;j;kWh - [1285,33; 1375,81] 1347,27 2700,42 1755,21

Y
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vergelijking.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV) 
als verklarende variabelen.

In Figuur 3.12 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in 
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.12 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽14% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 3.9.

Tabel 3.9 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-5617,26; Y+5617,26]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3296,91; Y+3296,91] en [Y-1933,09; Y+1933,09]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-5617,26 kWh/j en Y+5617,26 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking. 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7820,78; 7902,62] 7856,83 - -
1 E_prim;hulp;j;kWh - [1436,18; 1536,32] 1481,54 2305,69 1621,67
2 E_prim;koel;j;kWh - [49,74; 114,21] 89,64 203,33 655,56

Y
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Het theoretisch energiegebruik voor PV had net zoals in de vorige cluster multicollineariteitsproblemen met 
de andere parameters en kon daarom niet opgenomen worden in het model. Op basis van de bekomen 
gestandaardiseerde coëfficiënten is het duidelijk dat het theoretisch energiegebruik voor hulpenergie de 
hoogste verklarende kracht heeft. Verder wordt opgemerkt dat er een duidelijke beneden- en bovengrens 
zichtbaar is voor de voorspelde elektriciteitsgebruiken.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.13 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in 
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.13 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽36% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 3.10.
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Tabel 3.10 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4881,89; Y+4881,89]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2865,30; Y+2865,30] en [Y-1680,02; Y+1680,02]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4881,89 kWh/j en  Y+4881,89 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het gebouwvolume, de 
aanwezigheid van PV-panelen en ruimtekoeling, het aanvraagjaar en bruikbare vloeroppervlakte de hoogste 
verklarende kracht hebben.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [7917,17; 8034,65] 7984,38 - -
1 A_bruikbaar - [596,59; 788,13] 712,65 181,92 80,25
2 V_epr - [996,17; 1193,32] 1087,58 576,85 257,72
3 X_Open - [211,60; 368,08] 305,01 0 1
4 X_Gesloten - [-390,22; -228,42] -331,92 0 1
5 X_kelder - [106,72; 257,54] 156,61 0 1
6 Aanvraagjaar - [-1078,27; -960,59] -1028,63 2010 4
7 X_PV - [-5157,49; -4956,06] -5061,54 0 1
8 X_Vent_C - [260,87; 560,49] 394,09 1 1
9 X_Vent_D - [537,22; 830,65] 640,23 0 1
10 X_RK - [3238,07; 3940,13] 3612,18 0 1
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief het E-peil.

Het multipele regressiemodel kan ∽36% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.11.

Tabel 3.11 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4880,09; Y+4880,09]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2864,24; Y+2864,24] en [Y-1679,40; Y+1679,40]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4880,09 kWh/j en  Y+4880,09 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder E-peil als verklarende variabele) heeft dit model een gelijk 
voorspellend vermogen. Het E-peil is ook geen belangrijke verklarende parameter voor het reëel 
elektriciteitsgebruik, hetgeen reeds in Deeltaak 2 opgemerkt werd.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7883,34; 7997,26] 7947,32 - -
1 A_bruikbaar - [598,61; 779,83] 711,21 181,92 80,25
2 V_epr - [995,80; 1194,57] 1090,50 576,85 257,72
3 X_Open - [205,88; 370,34] 303,00 0 1
4 X_Gesloten - [-373,91; -217,74] -313,91 0 1
5 X_kelder - [109,13; 262,51] 159,54 0 1
6 Aanvraagjaar - [-951,28; -802,01] -880,10 2010 4
7 X_PV - [-4993,26; -4759,82] -4883,56 0 1
8 X_Vent_C - [289,97; 571,47] 403,18 1 1
9 X_Vent_D - [624,15; 928,65] 731,00 0 1
10 X_RK - [3154,65; 3865,57] 3545,70 0 1
11 E - [131,43; 255,04] 197,04 71 19
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster O2 wordt gegeven in Tabel 3.12. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.12 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2.

Het is duidelijk dat de theoretische EPB-berekening heel weinig van de variatie in het reëel 
elektriciteitsgebruik verklaart. Een simpel regressiemodel (i.e., model 1) met het theoretisch energiegebruik 
voor hulpenergie en koeling verklaart al ∽19% van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik. Een model 
met theoretische energiegebruiken op gebruikspostniveau heeft minder voorspellende kracht dan model 1. 
De reden hiervoor is dat het theoretisch energiegebruik voor PV-panelen multicollineariteitsproblemen had 
met de andere parameters en daarom moest weggelaten worden, wat resulteerde in een model met minder 
voorspellende kracht. Een model met eenvoudige parameters (zonder uitkomsten van de EPB-berekening) 
verklaart ∽36% en een model met eenvoudige parameters inclusief het E-peil heeft de hoogste voorspellende 
kracht met ∽36%.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik voor een wooneenheid in cluster O2 8199 
kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 4880,09 kWh/j, Y ± 2864,24 kWh/j en Y ± 1679,40 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan 
de hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-2% - - -
model 1 1 ∽19% Y ± 5494,01 Y ± 3224,57 Y ± 1890,67
model 2 2 ∽14% Y ± 5617,26 Y ± 3296,91 Y ± 1933,09
model 3 10 ∽36% Y ± 4881,89 Y ± 2865,30 Y ± 1680,02
model 4 11 ∽36% Y ± 4880,09 Y ± 2864,24 Y ± 1679,40
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3.2.3. EPB - analyse cluster A2
Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie EPB-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.14 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het jaarlijks karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water en het reëel primair aardgasgebruik 1-op-1 
met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.14 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm 
water en het reëel primair aardgasgebruik (links: absoluut. rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.14, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel primair aardgasgebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het reëel primair 
aardgasgebruik op woningniveau dan het jaarlijks karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water. Verder bedraagt de RMSE 11422 kWh/j en de MAE 9765 kWh/j. 
Ook de R-kwadraat voor de genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.14, rechts) is negatief. 
Ook hier betekent dit dat het gemiddelde van het genormaliseerd reëel primair aardgasgebruik gemiddeld een 
betere voorspelling is van het genormaliseerd reëel primair aardgasgebruik op woningniveau dan het 
genormaliseerd jaarlijks karakteristiek voorspeld primair aardgasgebruik. De RMSE bedraagt 77,5 kWh/m2•j 
en de MAE bedraagt 49,4 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water als enige verklarende variabele. In 
tegenstelling tot de vergelijking in de vorige paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met 
het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik (i.e., de som van het theoretisch energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water) als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel 
regressiemodel  ) vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik. 

In Figuur 3.15 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.15 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽46% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water verklaren (i.e., ‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters 
en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.13.

Tabel 3.13 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6403,74; Y+6403,74]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3758,51; Y+3758,51] en [Y-2203,74; Y+2203,74]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6403,74 kWh/j en  Y+6403,74 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [11086,20; 11176,10] 11128,71 - -
1 E_prim;A2;j;kWh - [3743,22; 3872,31] 3817,99 19933,33 9431,39

Y
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vergelijking.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water) als verklarende variabelen.

In Figuur 3.16 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.16 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽49% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.14.

Tabel 3.14 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6231,31; Y+6231,31]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3657,30; Y+3657,30] en [Y-2144,40; Y+2144,40]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6231,31 kWh/j en  Y+6231,31 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [10985,88; 11075,46] 11029,53 - -
1 E_prim;rv;j;kWh - [2316,46; 2440,67] 2382,73 15093,19 8098,06
2 E_prim;sww;j;kWh - [1984,38; 2119,15] 2055,36 4789,44 2320,28

Y
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Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten is het duidelijk dat het theoretisch energiegebruik 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water beiden een grote, vergelijkbare invloed hebben op het reëel 
aardgasgebruik.

PAGINA
145

DATUM
2020-2021



• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.17 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.17 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽48% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.15.
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Tabel 3.15 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6255,83; Y+6255,83]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3671,70; Y+3671,70] en [Y-2152,84; Y+2152,84]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6255,83 kWh/j en  Y+6255,83 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het logaritmisch 
verschaalde gebouwvolume, het aanvraagjaar, het wonen in een open bebouwing en de aanwezigheid van 
een ventilatiesysteem D de hoogste verklarende kracht hebben.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [11444,51; 11575,68] 11482,47 - -
1 log(A_bruikbaar) - [621,00; 833,66] 707,89 5,24 0,44
2 log(V_epr) - [2657,50; 2886,04] 2782,86 6,39 0,44
3 X_Open - [963,40; 1129,38] 1066,65 0 1
4 X_Gesloten - [-848,08; -693,18] -754,33 0 1
5 X_kelder - [464,21; 642,13] 589,12 0 1
6 Longitude - [224,10; 351,24] 291,00 4,17 1,31
7 Aanvraagjaar - [-1657,28; -1168,43] -1593,35 2010 4
8 X_Vent_C - [-544,77; -228,87] -396,88 1 1
9 X_Vent_D - [-1144,55; -818,82] -963,92 0 1
10 X_PV - [-838,23; -637,94] -780,88 0 1
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief het E-peil.

Het multipele regressiemodel kan ∽51% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.16.

Tabel 3.16 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6102,02; Y+6102,02]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3581,42; Y+3581,42] en [Y-2099,91; Y+2099,91]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6102,02 kWh/j en  Y+6102,02 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder E-peil als verklarende variabele) heeft dit model een iets 
beter voorspellend vermogen én het E-peil is belangrijke verklarende parameter.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [11021,01; 11199,01] 11063,94 - -
1 log(A_bruikbaar) - [596,78; 809,45] 679,86 5,24 0,44
2 log(V_epr) - [2684,40; 2923,21] 2819,63 6,40 0,44
3 X_Open - [965,04; 1124,40] 1063,04 0 1
4 X_Gesloten - [-715,54; -558,85] -616,06 0 1
5 X_kelder - [444,53; 617,38] 559,50 0 1
6 Longitude - [333,82; 452,90] 395,23 4,17 1,31
7 Aanvraagjaar - [-552,44; -325,86] -456,47 2010 4
8 X_Vent_C - [-432,59; -100,49] -269,29 1 1
9 X_Vent_D - [-369,64; -19,26] -173,44 0 1
10 X_PV - [787,72; 1028,84] 904,33 0 1
11 E - [1606,79; 1757,62] 1711,79 69 21
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster A2 wordt gegeven in Tabel 3.17. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.17 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

Het is duidelijk dat ook in deze cluster de theoretische EPB-berekening heel weinig van de variatie in het 
reëel aardgasgebruik verklaart (beiden zijn wel gecorreleerd, Deeltaak 2). Gemiddeld gezien is zelfs het 
gemiddeld reëel aardgasgebruik een betere voorspelling van het reëel aardgasgebruik op woningniveau. Een 
simpel regressiemodel (i.e., model 1) met het theoretisch energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water als enige verklarende variabele verklaart al ∽46% van de variatie in het reëel aardgasgebruik. 
Een model met eenvoudige parameters (zonder uitkomsten van de EPB-berekening) verklaart ∽48% en een 
model met eenvoudige parameters inclusief het E-peil heeft de hoogste voorspellende kracht met ∽51%.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks aardgasgebruik voor een wooneenheid in cluster A2 11612 
kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 6102,02 kWh/j, Y ± 3581,42 kWh/j en Y ± 2099,91 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks aardgasgebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan de 
hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-4% - - -
model 1 1 ∽46% Y ± 6403,74 Y ± 3758,51 Y ± 2203,74
model 2 2 ∽49% Y ± 6231,31 Y ± 3657,30 Y ± 2144,40
model 3 10 ∽48% Y ± 6255,83 Y ± 3671,70 Y ± 2152,84
model 4 11 ∽51% Y ± 6102,02 Y ± 3581,42 Y ± 2099,91
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• Evaluatie kunstmatig neuraal netwerk (deeltaak 3)
In dit kunstmatig neuraal netwerk wordt. net zoals in de vorige paragraaf. een model opgebouwd op basis 
van een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners 
eenvoudig weten en kunnen invoeren).

In Figuur 3.18 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.18 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks voorspeld en reëel primair energiegebruik op de training/validatie-set 
(links) en de test-set (rechts).

Uit een batch van 50 modelruns wordt vastgesteld dat het kunstmatige neurale netwerk model ∽51% van de 
variatie in het reëel primair aardgasgebruik verklaren. Dit komt overeen met het voorspellingsvermogen bij 
lineaire regressiemodellen (zie bovenstaande modellen). Bijgevolg lijken de kunstmatige neurale netwerken, 
gezien hun complexiteit weinig meerwaarde te hebben ten opzichte van de begrijpbare, relatief eenvoudige 
lineaire regressiemodellen. In Figuur 3.19 wordt nog een voorbeeld gegeven van een van de model runs 
waarbij twee curves de voorspellingsfout in Mean Squared Error (MSE) en Mean Absolute Error (MAE) 
voorstellen naarmate het model ‘bijleert’. Merk op dat het model na 50 keer de dataset (training/validatie) 
ingelezen en gefit te hebben quasi niet meer bijleert. De curves voor de training- en de validatie-set in Figuur 
3.19 liggen quasi op elkaar wat betekent de het model als gevalideerd kan beschouwd worden en kwalitatief 
voldoet aan de eisen.
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Figuur 3.19 - Lijndiagram van de model predictie fout in MSE (loss) en MAE voor de training- en de validatie-set. 
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3.2.4. EPB - analyse cluster B1
Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik).

• Evaluatie EPB-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.20 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik en het reëel primair elektriciteitsgebruik 1-op-1 met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.20 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en het totaal reëel primair energiegebruik (links: 
absoluut. rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

De R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.20, links) is positief. Dit betekent dat de EPB-berekening 
al 20% van de variatie in et reëel primair elektriciteitsgebruik verklaart. De RMSE en MAE bedragen verder 
7216 kWh/j en 5236 kWh/j. Ook de genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.20, rechts) 
schijnen een relatief goede fit te hebben met de genormaliseerde reële energiegebruiken. De R-kwadraat van 
30,7% is behoorlijk. Verder bedraagt de RMSE 30,8 kWh/m2•j en de MAE 22,6 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het totaal karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik als enige verklarende variabele. In tegenstelling tot de vergelijking in de vorige 
paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met het totaal karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel regressiemodel 

 ) vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik. 

In Figuur 3.21 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.21 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽53% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren (i.e., 
‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 3.18.

Tabel 3.18 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9844,33; Y+9844,33]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5777,87; Y+5777,87] en [Y-3387,76; Y+3387,76]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9844,33 kWh/j en  Y+9844,33 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking. 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [12832,35; 13692,24] 13311,41 - -
1 E_prim;tot;j;kWh - [7517,42; 8668,29] 7955,23 13341,39 12083,75

Y
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair 
warm water, hulpenergie, koeling en PV) als verklarende variabelen.

In Figuur 3.22 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.22 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽57% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.19.

Tabel 3.19 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9275,93; Y+9275,93]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5444,27; Y+5444,27] en [Y-3192,16; Y+3192,16]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [16730,88; 17509,98] 17080,46 - -
1 E_prim;rv;j;kWh - [3405,83; 4246,75] 3761,54 8574,17 7141,39
2 E_prim;sww;j;kWh - [1170,91; 2033,63] 1670,41 5179,44 2390,07
3 E_prim;hulp;j;kWh - [512,25; 1250,35] 814,32 2832,64 1715,63
4 E_prim;koel;j;kWh - [339,4; 927,15] 650,96 629,03 1475,21
5 E_prim;pv;j;kWh - [-8039,70; -6986,48] -7398,15 0,00 8277,15
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zekerheid ligt tussen Y-9275,93 kWh/j en  Y+9275,93 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het theoretisch 
energiegebruik voor PV-opbrengst de hoogste verklarende kracht heeft, gevolgd door het theoretisch 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water. 

PAGINA
155

DATUM
2020-2021



• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.23 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.23 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽60% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.20.

Tabel 3.20 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [17591,74; 18625,92] 17972,48 - -
1 A_bruikbaar - [409,01; 1973,87] 1252,41 228,86 95,62
2 V_epr - [930,18; 2540,46] 1666,46 738,79 316,58
3 X_Open - [655,86; 1779,28] 1178,70 1 1
4 X_kelder - [376,78; 1479,68] 1017,82 0 1
5 Aanvraagjaar - [-3368,04; -2003,08] -2438,50 2011 4
6 X_PV - [-9511,11; -8247,15] -8667,50 0 1
7 N_pv - [-731,79; -45,67] -448,04 0 6
8 X_Vent_D - [-1746,21; -546,23] -1294,73 1 1
9 X_RK - [576,91; 2355,62] 1637,91 0 1
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Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9704,38; Y+9704,38]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5695,73; Y+5695,73] en [Y-3339,61; Y+3339,61]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9704,38 kWh/j en  Y+9704,38 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het gebouwvolume, het 
aanvraagjaar en de aanwezigheid van PV-panelen en ruimtekoeling de hoogste verklarende kracht hebben.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief het E-peil.

Het multipele regressiemodel kan ∽64% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.21.

Tabel 3.21 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9018,28; Y+9018,28]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5293,04; Y+5293,04] en [Y-3103,49; Y+3103,49]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9018,28 kWh/j en  Y+9018,28 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder E-peil als verklarende variabele) heeft dit model een iets 
beter voorspellend vermogen én het E-peil is belangrijke verklarende parameter.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [16306,18; 17492,76] 16866,80 - -
1 A_bruikbaar - [164,72; 1582,36] 1063,69 228,86 95,62
2 V_epr - [1139,72; 2676,06] 1767,21 738,79 316,58
3 X_Open - [295,20; 1473,21] 850,14 1 1
4 X_kelder - [34,74; 1125,23] 702,45 0 1
5 Aanvraagjaar - [-2601,74; 1383,30] -1852,50 2011 4
6 X_PV - [-6611,80; -5137,75] -5921,16 1 1
7 N_pv - [-620,09; -26,25] -370,59 6 6
8 X_Vent_D - [-1266,27; -80,04] -899,91 1 1
9 E - [2931,85; 4116,32] 1637,91 35,00 26,00
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster B1 wordt gegeven in Tabel 3.22. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.22 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster B1.

In het geval van cluster B1 verklaart de theoretische EPB-berekening reeds 20% van de variatie in het reëel 
totaal energiegebruik. Een simpel regressiemodel (i.e., model 1) met het theoretisch totaal energiegebruik 
verklaart ∽53% van de variatie in het reëel energiegebruik. Een model met eenvoudige parameters (zonder 
uitkomsten van de EPB-berekening) verklaart ∽60% en een model met eenvoudige parameters inclusief het 
E-peil heeft de hoogste voorspellende kracht met ∽64%. Merk wel op dat het model slechts geschikt is voor 
een specifieke groep PV-eigenaren, namelijk diegene die geen elektriciteitsgebruik gelijk aan nul hebben 
(i.e., die wooneenheden werden er uitgefilterd (zie Deeltaak 1)).

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik voor een wooneenheid in cluster B1 
14062 kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 9018,28 kWh/j, Y ± 5293,04 kWh/j en Y ± 3103,49 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan 
de hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽20% - - -
model 1 1 ∽53% Y ± 9844,33 Y ± 5777,87 Y ± 3387,76
model 2 5 ∽57% Y ± 9275,93 Y ± 5444,27 Y ± 3192,16
model 3 9 ∽60% Y ± 9704,38 Y ± 5695,73 Y ± 3339,61
model 4 9 ∽64% Y ± 9018,28 Y ± 5293,04 Y ± 3103,49
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3.2.5. EPC - analyse cluster O1
Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal primair energiegebruik voorspeld en vergeleken het totaal reëel primair 
energiegebruik.

• Evaluatie EPC-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.24 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld 
en reëel primair energiegebruik 1-op-1 met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.24 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en het totaal reëel primair energiegebruik (links: 
absoluut. rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.24, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel primair energiegebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het reëel primair 
energiegebruik op woningniveau dan het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld primair energiegebruik. 
Verder bedraagt de RMSE 45808 kWh/j en de MAE 35325 kWh/j. Ook de R-kwadraat voor de 
genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.24, rechts) is negatief. Ook hier betekent dit dat het 
gemiddelde van het genormaliseerd reëel primair aardgasgebruik gemiddeld een betere voorspelling is van 
het genormaliseerd reëel primair aardgasgebruik op woningniveau dan het genormaliseerd jaarlijks 
karakteristiek voorspeld primair aardgasgebruik. De RMSE bedraagt 277,2 kWh/m2•j en de MAE bedraagt 
216,7 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het totaal karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik als enige verklarende variabele. In tegenstelling tot de vergelijking in de vorige 
paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met het totaal karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel regressiemodel 

 ) vergeleken met het reëel primair energiegebruik. 

In Figuur 3.25 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.25 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽15% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren (i.e., 
‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 3.23.

Tabel 3.23 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-18330,95; Y+18330,95]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-10758,87; Y+10758,87] en [Y-6308,30; Y+6308,30]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-18330,95 kWh/j en Y+18330,95 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking. 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [26379,39; 26601,92] 26523,29 - -
1 Q_prim;tot;j;kWh - [4714,58; 4981,58] 4763,83 55109,88 35959,70

Y
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair 
warm water, hulpenergie, koeling en PV) als verklarende variabelen.

In Figuur 3.26 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.26 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽22% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.24.

Tabel 3.24 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-17502,95; Y+17502,95]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-10272,90; Y+10272,90] en [Y-6023,36; Y+6023,36]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-17502,95 kWh/j en  Y+17502,95 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [25683,38; 25908,49] 25760,26 - -
1 Q_prim;rv;j;kWh - [3232,77; 3518,76] 3322,05 51819,93 35165,62
2 Q_prim;sww;j;kWh - [2299,98; 2683,91] 2350,03 2415,89 1517,11
3 Q_prim;hulp;j;kWh - [411,91; 506,95] 478,69 493,46 474,23
4 Q_prim;koel;j;kWh - [1,33; 2,17] 1,78 0,00 0,00
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Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het theoretisch 
energiegebruik voor ruimteverwarming de hoogste verklarende kracht heeft, gevolgd door het theoretisch 
energiegebruik voor sanitair warm water. Merk op dat het theoretisch energiegebruik voor PV-panelen niet 
tussen de verklarende parameters staat, mits deze multicollineariteitsproblemen had met de andere 
parameters. Dit is wellicht de reden dat de voorspellende kracht van het bekomen model een beetje slechter 
is dan het model in de voorgaande sectie met het theoretisch totaal energiegebruik als enige verklarende 
parameter (i.e., model 1).
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.27 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.27 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽37% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.25.

PAGINA
164

DATUM
2020-2021



Tabel 3.25 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-16030,92; Y+16030,92]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-9408,93; Y+9408,93] en [Y-5516,78; Y+5516,78]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-16030,92 kWh/j en  Y+16030,92 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat de bruikbare 
vloeroppervlakte, de aanwezigheid van PV-panelen, ruimtekoeling en een warmtepomp, het hebben van 
vloerverwarming en luchtverwarming en ruimteverwarming op aardgas de hoogste verklarende kracht 
hebben.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [27561,63; 28025,58] 27759,94 - -
1 A_bruikbaar - [3266,79; 4094,73] 3734,67 159,73 67,07
2 V_ruimteclusters - [1240,61; 2062,63] 1613,69 480,93 208,52
3 X_Open - [2125,00; 2616,69] 2359,82 0 1
4 X_Gesloten - [-3025,23; -2607,05] -2796,76 0 1
5 X_kelder - [736,89; 1130,10] 920,89 0 1
6 Longitude - [894,49; 1174,56] 1034,37 4,24 0,93
7 Bouwjaar - [-629,31; -388,77] -495,67 1966 31
8 X_rv;vloervw - [3960,62; 5254,93] 4602,92 0 1
9 X_rv;radia/convec - [2719,65; 3254,46] 2961,06 1 1
10 X_rv;luchtvw - [2994,84; 4872,13] 4096,35 0 1
11 X_sww;vrvat - [2079,14; 2620,05] 2340,23 0 1
12 X_PV - [-6676,95; -5931,82] -6335,72 0 1
13 X_RK - [2695,12; 3730,92] 3179,59 0 1
14 X_rv;aardgas - [-4740,27; -3706,27] -4151,62 1 1
15 X_rv;cond - [-2938,28; -2533,85] -2731,82 0 1
16 X_WP - [-8915,12; -4181,74] -6365,62 0 1
17 X_sww;aardgas - [365,43; 1000,52] 622,96 1 1
18 X_Vent_A - [423,15; 1375,48] 707,07 1 1
19 X_ZC - [-2736,66; -1036,38] -2254,76 0 1
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽38% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.26.

Tabel 3.26 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-15831,59; Y+15831,59]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-9291,94; Y+9291,94] en [Y-5448,19; Y+5448,19]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-15831,59 kWh/j en  Y+15831,59 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder EPC-score als verklarende variabele) heeft dit model iets  
meer voorspellend vermogen én de EPC-score is belangrijke verklarende parameter. 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [26923,14; 27375,60] 27128,40 - -
1 A_bruikbaar - [4123,10; 5023,62] 4626,46 159,73 67,07
2 V_ruimteclusters - [855,43; 1726,38] 1257,74 480,93 208,52
3 X_Open - [1594,43; 2104,31] 1858,05 0 1
4 X_Gesloten - [-2166,41; -1766,97] -1961,54 0 1
5 X_kelder - [351,00; 721,28] 529,83 0 1
6 Longitude - [901,39; 1169,53] 1034,86 4,24 0,93
7 X_rv;vloervw - [5089,67; 6357,97] 5760,13 0 1
8 X_rv;radia/convec - [3423,57; 3994,23] 3725,25 1 1
9 X_rv;luchtvw - [2843,45; 4840,56] 4101,15 0 1
10 X_sww;vrvat - [2100,95; 2613,27] 2316,60 0 1
11 X_PV - [-5781,53; -5037,77] -5412,20 0 1
12 X_RK - [2768,63; 3786,97] 3225,03 0 1
13 X_rv;aardgas - [-4006,09; -3030,75] -3408,88 1 1
14 X_rv;cond - [-1897,43; -2006,22] -1704,97 0 1
15 X_WP - [-6494,63; -2006,22] -4052,20 0 1
16 X_sww;aardgas - [772,68; 1407,55] 1000,20 1 1
17 X_ZC - [-2355,49; -713,11] -1936,50 0 1
18 ES - [2271,18; 2577,33] 2407,43 342 239
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster O1 wordt gegeven in Tabel 3.27. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.27 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1.

Het is duidelijk dat de theoretische EPC-berekening héél weinig van de variatie in het reëel totaal 
energiegebruik verklaart (beiden zijn wel gecorreleerd, Deeltaak 2). Een simpel regressiemodel (i.e., model 
1) met het theoretisch totaal energiegebruik verklaart al ∽15% van de variatie in het reëel energiegebruik. 
Een model met eenvoudige parameters (zonder uitkomsten van de EPC-berekening) verklaart ∽37% en een 
model met eenvoudige parameters inclusief de EPC-score heeft de hoogste voorspellende kracht met ∽38%.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks energiegebruik voor een wooneenheid in cluster O1 27286 
kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 15831,59 kWh/j, Y ± 9291,94 kWh/j en Y ± 5448,19 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks energiegebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan de 
hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-15% - - -
model 1 1 ∽15% Y ± 18330,95 Y ± 10758,87 Y ± 6308,30
model 2 4 ∽22% Y ± 17502,95 Y ± 10272,90 Y ± 6023,36
model 3 19 ∽37% Y ± 16030,92 Y ± 9408,93 Y ± 5516,78
model 4 18 ∽38% Y ± 15831,59 Y ± 9291,94 Y ± 5448,19
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3.2.6. EPC - analyse cluster O2
Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch. maar wel gekend is (i.e., aardolie. 
aardgas. hout. pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten. hulpenergie en koeling (indien aanwezig). verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie EPC-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.28 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het jaarlijks karakteristiek voorspeld 
huishoudelijk energiegebruik en reëel primair elektriciteitsgebruik 1-op-1 met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.28 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik (links: absoluut. 
rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.28, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel primair elektriciteitsgebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het reëel 
primair elektriciteitsgebruik op woningniveau dan het jaarlijks karakteristiek voorspeld primair huishoudelijk 
energiegebruik. Verder bedraagt de RMSE 9702 kWh/j en de MAE 8015 kWh/j. De R-kwadraat voor de 
genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.28, rechts) is ook negatief. Ook hier betekent dit 
dat het gemiddelde van het genormaliseerd reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik gemiddeld een 
betere voorspelling is van het genormaliseerd reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik op 
woningniveau dan het genormaliseerd jaarlijks karakteristiek voorspeld primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik. De RMSE bedraagt 52,6 kWh/m2•j en de MAE bedraagt 44,6 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het karakteristiek voorspeld primair 
elektriciteitsgebruik als enige verklarende variabele. In tegenstelling tot de vergelijking in de vorige 
paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met het karakteristiek voorspeld primair 
elektriciteitsgebruik (i.e., som van het theoretisch energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV-opbrengst) 
als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel regressiemodel  ) vergeleken 
met het reëel primair elektriciteitsgebruik. 

In Figuur 3.29 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.29 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽5% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik 
verklaren (i.e., ‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten 
worden gegeven in Tabel 3.28.

Tabel 3.28 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6096,88; Y+6096,88]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3578,40; Y+3578,40] en [Y-2098,14; Y+2098,14]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6096,88 kWh/j en  Y+6096,88 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7365,30; 7444,81] 7418,40 - -
1 Q_prim;O2;j;kWh - [229,09; 269,91] 246,32 535,34 451,97
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vergelijking. 
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV) 
als verklarende variabelen.

In Figuur 3.30 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.30 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽5% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk elektriciteitsgebruik 
verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 
3.29.

Tabel 3.29 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6074,24; Y+6074,24]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3565,11; Y+3565,11] en [Y-2090,35; Y+2090,35]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6074,24 kWh/j en  Y+6074,24 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7332,67; 7411,42] 7384,52 - -
1 Q_prim;hulp;j;kWh - [248,53; 301,63] 269,81 540,97 449,85
2 Q_prim;koel;j;kWh - [1,18; 2,44] 1,53 0 1
3 Q_prim;pv;j;kWh - [-0,33; -0,18] -0,25 0 1
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Merk op dat de gestandaardiseerde coëfficiënten opvallend laag zijn, wat doet vermoeden dat ze allen weinig 
verklarende kracht hebben voor het reëel elektriciteitsgebruik.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.31 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.31 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽39% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 3.30.

PAGINA
173

DATUM
2020-2021



Tabel 3.30 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4931,80; Y+4931,80]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2894,59; Y+2894,59] en [Y-1697,20; Y+1697,20]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4931,80 kWh/j en  Y+4931,80 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat de bruikbare 
vloeroppervlakte, de aanwezigheid van PV-panelen, ruimtekoeling en een sanitair warm water opslagvat de 
hoogste verklarende kracht hebben.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [7016,21; 7144,75] 7078,57 - -
1 log(A_bruikbaar) - [1744,79; 2054,26] 1922,02 5,09 0,40
2 log(V_ruimteclusters) - [41,45; 250,47] 73,88 6,20 0,42
3 X_Open - [202,23; 342,05] 264,13 0 1
4 Longitude - [53,78; 135,67] 95,24 4,27 0,82
5 X_dakisolatie - [428,79; 563,82] 517,84 1 1
6 X_vloerisolatie - [269,52; 463,05] 358,84 0 1
7 X_gevelisolatie - [378,79; 530,31] 453,85 0 1
8 Bouwjaar - [101,24; 178,67] 125,03 1967 27
9 X_rv;cond - [391,56; 513,35] 444,38 0 1
10 X_rv;vloervw - [545,39; 974,49] 794,11 0 1
11 X_sww;vrvat - [857,77; 1012,27] 969,62 0 1
12 X_PV - [-3093,83; -2803,79] -2976,94 0 1
13 X_RK - [4514,18; 5030,49] 4750,96 0 1
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽41% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.31.

Tabel 3.31 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4867,90; Y+4867,90]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2857,08; Y+2857,08] en [Y-1675,21; Y+1675,21]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4867,90 kWh/j en  Y+4867,90 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder EPC-score als verklarende variabele) heeft dit model een 
iets hoger voorspellend vermogen én de EPC-score is een relatief belangrijke verklarende parameter voor het 
reëel primair elektriciteitsgebruik.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7043,36; 7175,74] 7108,27 - -
1 log(A_bruikbaar) - [1314,00; 1610,98] 1486,88 5,09 0,40
2 log(V_ruimteclusters) - [220,38; 525,44] 344,94 6,20 0,42
3 X_Open - [566,07; 707,85] 632,54 0 1
4 Longitude - [89,02; 169,79] 130,35 4,27 0,82
5 X_dakisolatie - [28,31; 182,46] 131,33 1 1
6 X_vloerisolatie - [40,74; 235,11] 122,79 0 1
7 X_gevelisolatie - [80,66; 240,51] 159,86 0 1
8 Bouwjaar - [5,77; 65,60] 23,70 1967 27
9 X_rv;cond - [6,87; 129,36] 53,65 0 1
10 X_rv;vloervw - [429,39; 821,16] 659,41 0 1
11 X_sww;vrvat - [860,63; 1017,79] 972,20 0 1
12 X_PV - [-3365,65; -3085,46] -3250,15 0 1
13 X_RK - [4525,25; 5091,35] 4755,50 0 1
14 log(ES) - [-979,63; -836,76] -910,98 5,85 0,66
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster O2 wordt gegeven in Tabel 3.32. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.32 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2.

Het is duidelijk dat de theoretische EPC-berekening heel weinig van de variatie in het reëel 
elektriciteitsgebruik verklaart. Een simpel regressiemodel (i.e., model 1) met het theoretisch energiegebruik 
voor hulpenergie en koeling verklaart ook slechts ∽5% van de variatie in het reëel primair 
elektriciteitsgebruik. Een model met eenvoudige parameters (zonder uitkomsten van de EPC-berekening) 
verklaart ∽39% en een model met eenvoudige parameters inclusief de EPC-score heeft de hoogste 
voorspellende kracht met ∽41%. In vergelijking met cluster O1 is het niet zo dat het reëel primair 
elektriciteitsgebruik beter voorspeld kan worden dan het reëel totaal primair energiegebruik, mits er een 
hoger percentage cases geweerd diende te worden (op basis van de Cook’s distance waarden) om te voldoen 
aan de aannames voor lineaire regressie (i.e., normaliteit en homoscedasticiteit). Indien eenzelfde percentage 
cases was geweerd als in cluster O1 (i.e., uitschieters), dan was een maximaal voorspellend vermogen van 
19% bekomen, maar zou niet voldaan worden aan de aannames voor normaliteit en homoscedasticiteit.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik voor een wooneenheid in cluster O2 
7481,24 kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 4867,90 kWh/j, Y ± 2857,08 kWh/j en Y ± 1675,21 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan 
de hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-2% - - -
model 1 1 ∽5% Y ± 6096,88 Y ± 3578,40 Y ± 2098,14
model 2 3 ∽5% Y ± 6074,24 Y ± 3565,11 Y ± 2090,35
model 3 13 ∽39% Y ± 4931,80 Y ± 2894,59 Y ± 1697,20
model 4 14 ∽41% Y ± 4867,90 Y ± 2857,08 Y ± 1675,21
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3.2.7. EPC - analyse cluster A2
Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie EPC-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.32 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het jaarlijks karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water en het reëel primair aardgasgebruik 1-op-1 
met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.32 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair aardgasgebruik (links: absoluut. rechts: 
genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.32, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel primair aardgasgebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het reëel primair 
aardgasgebruik op woningniveau dan het jaarlijks karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water. Verder bedraagt de RMSE 45607 kWh/j en de MAE 37742 kWh/
j. Ook de R-kwadraat voor de genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.32, rechts) is 
negatief. Ook hier betekent dit dat het gemiddelde van het genormaliseerd reëel primair aardgasgebruik 
gemiddeld een betere voorspelling is van het genormaliseerd reëel primair aardgasgebruik op woningniveau 
dan het genormaliseerd jaarlijks karakteristiek voorspeld primair aardgasgebruik. De RMSE bedraagt 269,1 
kWh/m2•j en de MAE bedraagt 224,5 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water als enige verklarende variabele. In 
tegenstelling tot de vergelijking in de vorige paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met 
het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik (i.e., de som van het theoretisch energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water) als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel 
regressiemodel  ) vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik. 

In Figuur 3.33 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.33 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽24% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water verklaren (i.e., ‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters 
en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.33.

Tabel 3.33 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-13673,72; Y+13673,72]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-8025,43; Y+8025,43] en [Y-4705,59; Y+4705,59]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-13673,72 kWh/j en  Y+13673,72 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [19118,74; 19310,50] 19206,10 - -
1 log(Q_prim;A2;j;kWh) - [5268,69; 5710,89] 5596,77 10,83 0,63
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vergelijking.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water) als verklarende variabelen.

In Figuur 3.34 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.34 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽40% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.34.

Tabel 3.34 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-13133,96; Y+13133,96]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-7708,63; Y+7708,63] en [Y-4519,84; Y+4519,84]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-13133,96 kWh/j en  Y+13133,96 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [18994,87; 19189,20] 19080,52 - -
1 log(Q_prim;rv;j;kWh) - [4026,87; 4488,63] 4368,33 10,78 0,65
2 log(Q_prim;sww;j;kWh) - [2303,25; 2774,61] 2546,70 7,70 0,45

Y
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Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten is het duidelijk dat het theoretisch energiegebruik 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water beiden een grote invloed hebben op het reëel aardgasgebruik. 

PAGINA
181

DATUM
2020-2021



• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.35 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.35 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽37% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.35.
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Tabel 3.35 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-12587,18; Y+12587,18]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-7387,71; Y+7387,71] en [Y-4331,67; Y+4331,67]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-12587,18 kWh/j en Y+12587,18 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat de bruikbare oppervlakte, 
het wonen in een open en gesloten bebouwing en de aanwezigheid van dakisolatie, een condenserende boiler 
en een sanitair warm watervat de hoogste verklarende kracht hebben.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [15958,74; 16301,15] 16072,71 - -
1 A_bruikbaar - [3655,72; 3869,12] 3740,07 163,68 69,30
2 X_Open - [1898,80; 2338,04] 2112,02 0 1
3 X_Gesloten - [-2558,87; -2215,06] -2350,32 0 1
4 X_kelder - [1268,19; 1592,02] 1472,11 0 1
5 Longitude - [651,33; 858,49] 763,34 4,29 0,91
6 X_dakisolatie - [-2474,02; -2144,18] -2411,75 1 1
7 X_rv;cond - [-2578,74; -2282,72] -2383,38 1 1
8 X_sww;vrvat - [2102,99; 2491,18] 2299,06 0 1
9 X_SHM - [145,91; 636,69] 335,74 0 1

Y
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽40% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.36.

Tabel 3.36 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-12104,44; Y+12104,44]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-7104,38; Y+7104,38] en [Y-4165,55; Y+4165,55]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-12104,44 kWh/j en  Y+12104,44 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder EPC-score als verklarende variabele) heeft dit model een 
iets beter voorspellend vermogen én het EPC-score is belangrijke verklarende parameter.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [16685,43; 17049,18] 16805,88 - -
1 A_bruikbaar - [4456,67; 4681,58] 4532,34 163,68 69,30
2 X_Open - [1420,53; 1814,27] 1622,32 0 1
3 X_Gesloten - [-1777,45; -1452,73] -1584,03 0 1
4 X_kelder - [448,45; 759,59] 674,51 0 1
5 Longitude - [722,68; 936,70] 828,05 4,29 0,91
6 X_dakisolatie - [-431,24; -51,20] -383,36 1 1
7 X_rv;cond - [-1148,96; -813,06] -952,09 1 1
8 X_sww;vrvat - [2203,76; 2585,04] 2404,03 0 1
9 X_SHM - [674,38; 1188,74] 885,08 0 1
10 ES - [2758,59; 2998,57] 2813,57 302,00 199,00
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster A2 wordt gegeven in Tabel 3.37. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.37 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

Het is duidelijk dat ook in deze cluster de theoretische EPC-berekening heel weinig van de variatie in het 
reëel aardgasgebruik verklaart (beiden zijn wel gecorreleerd, Deeltaak 2). Gemiddeld gezien is zelfs het 
gemiddeld reëel aardgasgebruik een betere voorspelling van het reëel aardgasgebruik op woningniveau. Een 
simpel regressiemodel (i.e., model 1) met het theoretisch energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water als enige verklarende variabele verklaart al ∽24% van de variatie in het reëel aardgasgebruik. 
Een model met eenvoudige parameters (zonder uitkomsten van de EPC-berekening) verklaart ∽37% en een 
model met eenvoudige parameters inclusief de EPC-score heeft de hoogste voorspellende kracht met ∽40%.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks aardgasgebruik voor een wooneenheid in cluster A2 19211 
kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 12104,44 kWh/j, Y ± 7104,38 kWh/j en Y ± 4165,55 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks aardgasgebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan de 
hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-24% - - -
model 1 1 ∽24% Y ± 13673,72 Y ± 8025,43 Y ± 4705,59
model 2 2 ∽40% Y ± 13133,96 Y ± 7708,63 Y ± 4519,84
model 3 9 ∽37% Y ± 12587,18 Y ± 7387,71 Y ± 4331,67
model 4 10 ∽40% Y ± 12104,44 Y ± 7104,38 Y ± 4165,55
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• Evaluatie kunstmatig neuraal netwerk (deeltaak 3)
In dit kunstmatig neuraal netwerk wordt. net zoals in de vorige paragraaf. een model opgebouwd op basis 
van een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners 
eenvoudig weten en kunnen invoeren).

In Figuur 3.36 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.36 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks voorspeld en reëel primair energiegebruik op de training/validatie-set 
(links) en de test-set (rechts).

Uit een batch van 50 modelruns wordt vastgesteld dat het kunstmatige neurale netwerk model ∽37% van de 
variatie in het reëel primair aardgasgebruik verklaren. Dit komt overeen met het voorspellingsvermogen bij 
lineaire regressiemodellen (zie bovenstaande modellen). Bijgevolg lijken de kunstmatige neurale netwerken, 
gezien hun complexiteit weinig meerwaarde te hebben ten opzichte van de begrijpbare, relatief eenvoudige 
lineaire regressiemodellen. In Figuur 3.37 wordt nog een voorbeeld gegeven van een van de model runs 
waarbij twee curves de voorspellingsfout in Mean Squared Error (MSE) en Mean Absolute Error (MAE) 
voorstellen naarmate het model ‘bijleert’. Merk op dat het model na 50 keer de dataset (training/validatie) 
ingelezen en gefit te hebben quasi niet meer bijleert. De curves voor de training- en de validatie-set in Figuur 
3.37 liggen quasi op elkaar wat betekent de het model als gevalideerd kan beschouwd worden en kwalitatief 
voldoet aan de eisen.
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Figuur 3.37 - Lijndiagram van de model predictie fout in MSE (loss) en MAE voor de training en de validatie-set 
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3.2.8. EPC - analyse cluster B1
Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik).

• Evaluatie EPC-berekeningsmethode (referentie)
In Figuur 3.38 wordt een spreidingsdiagram weergegeven waar het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik en het reëel primair elektriciteitsgebruik 1-op-1 met elkaar worden vergeleken.

Figuur 3.38 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en het totaal reëel primair energiegebruik (links: 
absoluut. rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Merk op dat de R-kwadraat in het spreidingsdiagram (Figuur 3.38, links) negatief is. Dit betekent dat het 
gemiddelde van het reëel totaal primair elektriciteitsgebruik gemiddeld een betere voorspelling is van het 
reëel primair elektriciteitsgebruik op individueel woningniveau dan het totaal jaarlijks karakteristiek 
voorspeld primair energiegebruik. Verder bedraagt de RMSE 73791 kWh/j en de MAE 62426 kWh/j. Ook de 
R-kwadraat voor de genormaliseerde theoretische energiegebruiken (Figuur 3.38, rechts) is negatief.  Het 
gemiddelde van het genormaliseerd reëel totaal primair energiegebruik is gemiddeld een betere voorspelling 
is van het genormaliseerd reëel totaal primair energiegebruik op individueel woningniveau dan het 
genormaliseerd jaarlijks totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik. Verder bedraagt de RMSE 
455,1 kWh/m2•j en de MAE 392,6 kWh/m2•j.
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• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)
In dit klassiek simpel regressiemodel wordt een model opgebouwd met het totaal karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik als enige verklarende variabele. In tegenstelling tot de vergelijking in de vorige 
paragraaf wordt hier de voorspelling van het regressiemodel met het totaal karakteristiek voorspeld primair 
energiegebruik als enige verklarende variabele (i.e., de uitkomst van een simpel regressiemodel 

 ) vergeleken met het reëel primair energiegebruik. 

In Figuur 3.39 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.39 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het simpel regressiemodel kan ∽6% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren (i.e., 
‘adjusted’ R-kwadraat). De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 3.38.

Tabel 3.38 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-14830,78; Y+14830,78]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-8704,53; Y+8704,53] en [Y-5103,77; Y+5103,77]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-14830,78 kWh/j en  Y+14830,78 kWh/j met  de uitkomst van bovenstaande 
vergelijking. 

y = a x + b

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [28312,64; 29079,73] 28866,84 - -
1 Q_prim;tot;j;kWh - [1790,95; 2702,14] 2103,77 82748,31 41406,31

Y
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd met de karakteristieke primaire 
energiegebruiken op gebruikspostniveau (i.e., het primair energiegebruik voor ruimteverwarming, sanitair 
warm water, hulpenergie, koeling en PV) als verklarende variabelen.

In Figuur 3.40 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.40 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽10% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.39.

Tabel 3.39 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-14663,42; Y+14663,42]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-8606,31; Y+8606,31] en [Y-5046,18; Y+5046,18]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-14663,42 kWh/j en  Y+14663,42 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat het theoretisch 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [28262,55; 29010,66] 28779,96 - -
1 Q_prim;rv;j;kWh - [801,92; 1729,65] 1119,53 78195,06 40071,38
2 Q_prim;sww;j;kWh - [1407,76; 2324,10] 1913,73 4532,16 1714,72
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energiegebruik voor sanitair warm water de hoogste verklarende kracht heeft, gevolgd door het theoretisch 
energiegebruik voor sanitair warm water. Er moet wel opgemerkt worden dat ter voorkoming van 
multicollineariteitsproblemen het theoretisch energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV-opbrengst niet 
kon opgenomen worden in het model. 

PAGINA
191

DATUM
2020-2021



• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren).

In Figuur 3.41 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 3.41 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽19% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.40.

Tabel 3.40 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-13750,56; Y+13750,56]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-8070,53; Y+8070,53] en [Y-4732,03; Y+4732,03]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [29505,96; 30405,22] 30062,82 - -
1 log(A_bruikbaar) - [3187,46; 4043,88] 3556,59 5,05 0,44
2 X_Gesloten - [-1843,96; -327,26] -1128,67 0 1
3 Longitude - [232,36; 1359,79] 750,68 3,94 0,98
4 X_PV - [-6097,52; -4153,55] -4937,98 0 1
5 X_WP - [-7513,96; -4710,99] -6335,51 0 1
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zekerheid ligt tussen Y-13750,56 kWh/j en  Y+13750,56 kWh/j.

Op basis van de bekomen gestandaardiseerde coëfficiënten (𝛽_) is het duidelijk dat de logaritmisch   
verschaalde bruikbare vloeroppervlakte en de aanwezigheid van PV-panelen en ruimtekoeling de hoogste 
verklarende kracht hebben.
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽19% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 3.41.

Tabel 3.41 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-13734,07; Y+13734,07]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-8060,85; Y+8060,85] en [Y-4726,36; Y+4726,36]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-13734,07 kWh/j en  Y+13734,07 kWh/j.

In vergelijking met het voorgaande model (zonder EPC-score als verklarende variabele) heeft dit model een 
gelijk voorspellend vermogen. De EPC-score is ook geen belangrijke verklarende parameter voor het 
elektriciteitsgebruik in cluster B1. 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [29422,95; 30338,17] 30008,76 - -
1 log(A_bruikbaar) - [3268,92; 4151,93] 3622,86 5,05 0,44
2 X_Gesloten - [-1888,85; -228,97] -1082,12 0 1
3 Longitude - [271,57; 1422,48] 762,65 4,40 0,98
4 X_PV - [-5973,25; -3967,83] -4844,76 0 1
5 X_WP - [-7429,56; -4311,55] -6163,67 0 1
6 ES - [135,40; 706,16] 195,23 521,5 244,00
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• Samenvatting
Een samenvattend overzicht van de besproken modellen binnen cluster B1 wordt gegeven in Tabel 3.42. De 
betekenis van de verschillende modellen is terug te vinden in de voorgaande secties alsook in Tabel 3.2.

Tabel 3.42 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster B1.

In het geval van cluster B1 is het duidelijk dat de theoretische EPC-berekening héél weinig van de variatie in 
het reëel totaal energiegebruik verklaart (beiden zijn wel gecorreleerd, Deeltaak 2). Ook een simpel 
regressiemodel (i.e., model 1) met het theoretisch totaal energiegebruik verklaart slechts ∽6% van de variatie 
in het reëel energiegebruik. Een model met eenvoudige parameters (zonder uitkomsten van de EPC-
berekening) verklaart ∽19% en een model met eenvoudige parameters inclusief de EPC-score heeft de 
hoogste voorspellende kracht met ∽19%.

Wanneer het gemiddeld reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik voor een wooneenheid in cluster B1 
29052 kWh/j bedraagt en ons beste model (i.e., model 4) kan ons 95%, 75% en 50% predictie-intervallen 
garanderen van respectievelijk Y ± 13734,07 kWh/j, Y ± 8060,85 kWh/j en Y ± 4726,36 kWh/j met Y het 
voorspelde reëel primair jaarlijks elektriciteitsgebruik, dan blijft de onzekerheid op de voorspelling toch aan 
de hoge kant.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-53% - - -
model 1 1 ∽6% Y ± 14830,78 Y ± 8704,53 Y ± 5103,77
model 2 2 ∽10% Y ± 14663,42 Y ± 8606,31 Y ± 5046,18
model 3 5 ∽19% Y ± 13750,56 Y ± 8070,53 Y ± 4732,03
model 4 6 ∽19% Y ± 13734,07 Y ± 8060,85 Y ± 4726,36
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3.3. Conclusie
In deze deeltaak werd onderzocht of het mogelijk is om een kwalitatief statistisch voorspellingsmodel op te 
maken voor het voorspellen van het reëel energiegebruik (i.e., gas- en elektriciteitsgebruik) van residentiële 
eengezinswoningen in Vlaanderen op basis van een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare 
gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen invoeren) en te bekijken hoe 
de voorspellende kracht van deze modellen zich verhoudt tot de voorspellende kracht van de EPB- en EPC-
berekeningsmethode.

Uit de resultaten in deze deeltaak is duidelijk dat de theoretische berekeningsmethodes algemeen heel weinig 
van de variatie in het reëel energiegebruik verklaren (ook al zijn beiden gecorreleerd, zie deeltaak 2). De 
negatieve R-kwadraatwaarden bewijzen zelfs dat het gemiddeld reëel primair energiegebruik gemiddeld 
gezien een betere voorspelling is van het reëel primair energiegebruik op woningniveau dan het 
karakteristiek voorspeld primair energiegebruik. Ook wanneer gekeken wordt naar de voorspellende kracht 
op de genormaliseerde reële energiegebruiken dan is nog steeds heel weinig van de variatie in het reëel 
energiegebruik verklaard (ook veelal negatieve R-kwadraatwaarden).

Simpele lineaire regressiemodellen met het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik als enige 
verklarende variabele presteren algemeen al veel beter. Voor de EPB-cases wordt voor deze modellen reeds 
∽46% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik (zie cluster O1 in EPB sectie 3.2.1), ∽19% 
van de variatie in het reëel primair elektriciteitsgebruik (zie cluster O2 in EPB sectie 3.2.2) en ∽46% van de 
variatie in het reëel primair aardgasgebruik verklaard (zie cluster A2 in EPB sectie 3.2.3). Voor de EPB cases 
die enkel een elektriciteitsteller hebben wordt zelfs ∽53% van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik 
verklaard (zie cluster B1 in EPB sectie 3.2.4). Voor de EPC-cases wordt voor deze modellen dan weer reeds 
∽15% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik (zie cluster O1 in EPC sectie 3.2.5), ∽5% van 
de variatie in het reëel primair elektriciteitsgebruik (zie cluster O2 in EPC sectie 3.2.6) en ∽24% van de 
variatie in het reëel primair aardgasgebruik verklaard (zie cluster A2 EPC sectie 3.2.7). Voor de EPC cases 
die enkel een elektriciteitsteller hebben wordt slechts ∽6% van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik 
verklaard (zie cluster B1 in EPC sectie 3.2.8). Algemeen kan meer van de variatie in het reëel aardgasgebruik 
verklaard worden ten opzichte van de modellen voor de variatie in het reëel huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik. Deze bevinding is ook niet zo verwonderlijk gezien het huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik zeer sterk bepaald wordt door het aantal bewoners, het gebruikersgedrag en de 
aanwezigheid van elektrische apparaten. Geen van deze socio-demografische variabelen is aanwezig in de 
EPB- en EPC-data. Daarnaast wordt opgemerkt dat in het geval van de EPB-cases steeds meer van de 
variatie in het reëel energieverbruik verklaard wordt in tegenstelling tot modellen voor de EPC-cases. Dit ligt 
waarschijnlijk aan de betere, volledigere en gedetailleerdere rapportering van EPB-woningen door de 
verslaggever en het mindere gebruik van default-waarden, aangezien de achterliggende rekenmethode quasi 
identiek is.

Multipele lineaire regressiemodellen op basis van eenvoudig consulteerbare gebouwparameters presteren 
algemeen nog beter. Voor de EPB-cases wordt voor deze modellen reeds ∽49% van de variatie in het totaal 
reëel primair energiegebruik (zie cluster O1 in EPB sectie 3.2.1), ∽36% van de variatie in het reëel primair 
elektriciteitsgebruik (zie cluster O2 in EPB sectie 3.2.2) en ∽50% van de variatie in het reëel primair 
aardgasgebruik verklaard (zie cluster A2 in EPB sectie 3.2.3). Voor de EPB cases die enkel een 
elektriciteitsteller hebben wordt zelfs ∽60% van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik verklaard (zie 
cluster B1 in EPB sectie 3.2.4). Voor de EPC-cases wordt voor deze modellen ∽37% van de variatie in het 
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totaal reëel primair energiegebruik (zie cluster O1 in EPC sectie 3.2.5), ∽39% van de variatie in het reëel 
primair elektriciteitsgebruik (zie cluster O2 in EPC sectie 3.2.6) en ∽37% van de variatie in het reëel primair 
aardgasgebruik verklaard (zie cluster A2 EPC sectie 3.2.7). Voor de EPC cases die enkel een 
elektriciteitsteller hebben wordt ∽19% van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik verklaard (zie cluster 
B1 in EPC sectie 3.2.8). Algemeen presteren de multipele lineaire regressiemodellen vrij goed. Ook hier 
presteren modellen voor de EPB-cases beter dan de modellen voor de EPC-cases en kan meer van de variatie 
in het reëel aardgasgebruik verklaard worden ten opzichte van de modellen voor de variatie in het reëel 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik. Multipele lineaire regressiemodellen op basis van eenvoudig 
consulteerbare parameters die ook nog het het E-peil, dan wel de EPC-score meenemen als verklarende 
variabele presteren gemiddeld nog 1-4% beter dan diegene waarin het niet wordt meegenomen.

Voor de clusters die het reëel primair jaarlijks aardgasgebruik apart beschouwden (i.e., clusters A2) werden 
ook de neurale netwerken als data-driven modelleertechniek getest. Het maximale voorspellingsvermogen  
van deze modellen op basis van eenvoudig consulteerbare parameters bleek gelijkaardig aan het 
voorspellingsvermogen voor de beste lineaire regressiemodellen. Bijgevolg lijken de kunstmatige neurale 
netwerken, gezien hun complexiteit weinig meerwaarde te bieden ten opzichte van de begrijpbare, relatief 
eenvoudige lineaire regressiemodellen.

Algemeen is het dus duidelijk dat data-driven voorspellingen aan de hand van lineaire regressiemodellen een 
veel betere fit hebben met het reëel energiegebruik dan de theoretische EPB-/EPC-berekening. Toch blijft de 
helft van de variatie in het reëel totaal energiegebruik en het aardgasgebruik onverklaard. In het geval van het 
elektriciteitsgebruik blijft zelfs bijna 2/3e van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik onverklaard. Dit 
betekent dat de rest van de variatie in het reëel energiegebruik toe te schrijven is aan parameters die 
momenteel niet in het bekomen regressiemodel aanwezig zijn (e.g., gedetailleerde gebouwparameters, maar 
ook socio-demografische parameters, klimaat en gebruikersgedrag) of dat de parameterwaarden van de 
huidige verklarende parameters onjuist zijn. De eerste verklaring wordt gestaafd door op te merken dat elk 
van de modellen op basis van de huidige parameters een beneden- en een bovengrens schijnt te hebben, die 
vermoedelijk veroorzaakt wordt doordat bepaalde nodige parameters niet in de regressiemodellen zijn 
opgenomen. De tweede verklaring wordt gestaafd door te verwijzen naar de EPBD Concerted Action waarin 
het VEKA aangeeft dat de nauwkeurigheid van EPB- en EPC-verslaggeving algemeen beter kan.

Tot slot blijkt uit de model diagnostics (i.e., heteroscedasticiteit en normaliteit) en validatie-testen dat de 
kwaliteit van de modellen gegarandeerd is voor alle besproken modellen in de voorgaande clusters. Er wordt 
wel opgemerkt dat ondanks dat de kwaliteit van de modellen gegarandeerd is en een behoorlijk deel van de 
variatie in het reëel energiegebruik verklaard kan worden met de beschikbare parameters in de databases, dat 
de onzekerheid op de voorspelling (i.e., predictie-intervallen) toch nog steeds behoorlijk groot is.
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VEREISTE OPTIE
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4. VEREISTE OPTIE: VERFIJNING STATISTISCHE 
VOORSPELLINGSMODELLEN

In dit laatste deel van het projectverslag (voor de aanvankelijke opdracht) wordt de klassieke lineaire 
regressie methode uit Deeltaak 3 van de basisopdracht hernomen. De uitwerking van deze aanvullende 
lineaire regressie modellen volgt volledig dezelfde aanpak die reeds werd besproken in Deeltaak 3 en wordt 
hier daarom niet opnieuw in detail besproken. Het verschil met de voorgaande sectie (Deeltaak 3) is dat hier 
uitgegaan wordt van een groter aantal potentiële verklarende parameters die in de regressiemodellen kunnen 
worden getest. Naast eenvoudig consulteerbare gebouwparameters kunnen nu alle aangeleverde parameters 
uit de EPB- en EPC-databases (i.e., gedetailleerde gebouwparameters alsook beschikbare tussenresultaten uit 
de rekenmethode) gebruikt worden. Dit heeft als gevolg dat er extra waakzaamheid nodig is om potentiële 
multicollineariteit en over-fitting tegen te gaan.

Naast klassieke lineaire regressiemodellen op basis van een bredere groep gebouwparameters wordt ook een 
tweede, meer complexe, grijze modelleeraanpak onderzocht. Deze steunt op dezelfde bredere set aan 
mogelijke verklarende variabelen, maar grijpt de kans aan om ook terug te grijpen tot in de kern van de 
rekenmethode om daar reeds (waar mogelijk) correcties door te voeren (i.e., ter correctie of in plaats van via 
bijkomende regressietermen te werken), e.g. een correctie voor hoge v50-waarden, een correctie voor hoge 
gemiddelde U-waarden, de fysische temperature take-back. Dit is met andere woorden een combinatie van 
enerzijds white-box correcties, door de gedeeltelijke herberekening van de theoretische verbruiken met 
weloverwogen correcties en anderzijds een black-box laag die bestaat uit het opvangen van de residuele 
afwijking van het gecorrigeerde, white-box gedeelte aan de hand van regressiemodellering zoals in Deeltaak 
3.

Samen met de resultaten uit Deeltaak 3 en de twee verder uitgewerkte regressie-aanpakken op basis van een 
uitgebreide set aan parameters kan zowel de meerwaarde als de complexiteit ingeschat worden van enerzijds 
het uitbreiden van de gebruikte input-set (verklarende variabelen) alsook het overgaan van een volledig data-
driven modelleertechniek (regressiemodellen) naar een in weze ‘grey’ modelleertechniek waarbij technisch 
bouwfysische en EPB/EPC-modelkennis zo goed mogelijk wordt benut.

4.1. Methode
Zoals reeds vermeld volgt de stapsgewijze aanpak voor de eerste, klassieke regressie-methodes volledig 
dezelfde aanpak die reeds voorgesteld werd voor Deeltaak 3. Voor de tweede voorgestelde methode (i.e., 
witte correcties in de rekenmethode) zal teruggegrepen worden naar onze kennis over de rekenmethodes 
(zowel de officiële als alternatieven of varianten uit andere landen of studies) en worden waar nodig 
correcties doorgevoerd. Ook bij deze tweede methode moeten de parameterwaarden nog voorbewerkt 
worden opdat ze optimaal bruikbaar zijn voor de statistische modellen (zie opnieuw Deeltaak 3). De 
kwaliteit van de bekomen modellen wordt opnieuw geëvalueerd door middel van de reeds in Deeltaak 3 
besproken model diagnostics (i.e., validatie, homogeniteit, homoscedasticiteit en normaliteit).

4.1.1. Uitbreiding verklarende parameters
In Deeltaak 3 werd gekozen voor modellen met een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare 
gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten/kunnen invullen op basis van hun EPB/
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EPC-aangifte). In de vereiste optie is die parameterbeperking er niet en kan een parameterselectie gebeuren 
op basis van alle EPB/EPC-parameters in de gekregen EPB/EPC-datasets. Een overzicht van de mogelijke 
parameters is beschikbaar in Annex E. Samengevat gaat het om extra gedetailleerde parameters omtrent de 
bouwschil (i.e., gedetailleerde oppervlaktes, R-waarden, U-waarden, lambda-waarden, isolatiediktes, v50-
waarden etc.), maar ook systeemeigenschappen (i.e., systeemrendementen, piekvermogen zonnepanelen etc.) 
en theoretische eind- en tussenuitkomsten van de EPB/EPC-rekenmethode (i.e., jaarlijks totaal theoretisch 
karakteristiek energiegebruik, jaarlijks theoretisch energiegebruik op gebruikspostniveau, netto 
energiegebruiken op gebruikspostniveau etc.). De aanpak die gehanteerd is voor een finale selectie aan 
parameters is dezelfde als besproken in Deeltaak 3 (zie 3.1.1).

4.1.2. Witte correcties in de rekenmethode
Ook in deze modelleeraanpak is er geen parameterbeperking en wordt uitgegaan van de uitgebreide set aan 
verklarende parameters (net zoals in 4.1.1). Deze ‘grijze’ aanpak heeft als doel het effect van witte correcties 
op de EPB/EPC-berekeningen, in de berekening zelf, te evalueren aan de hand van hun impact op de 
regressiemodellen in de vereiste optie (zie 4.1.1 en 4.2). De witte correcties die getest zullen worden in deze 
sectie hebben enkel een invloed op het karakteristiek voorspeld energiegebruik voor ruimteverwarming (i.e., 
correcties op ventilatie- en infiltratieverliezen, correcties op de warmte-overgangscoëfficiënten en correcties 
op de setpunt-temperatuur voor ruimteverwarming in tijd en ruimte) en dus ook op het karakteristiek 
voorspeld totaal energiegebruik en het afgeleide E-peil en EPC-score. Bij de uitwerking van deze correcties 
in de rekenmethode wordt uitgegaan van de volgende twee aannames:

• de correcties hebben een verwaarloosbaar effect in de warmteverliesberekeningen op (de benutting van) 
de warmtewinsten

• het stookseizoen is vast bepaald, namelijk nov-dec-jan-feb-maa

Bijgevolg is het mogelijk om correcties op het netto warmteverlies rechtstreeks te bepalen vanuit een 
inschatting van input- en rekenformule-fouten. Er kan dan namelijk meteen van W/K naar MJ netto 
warmteverlies overgegaan worden door het stookseizoen vast te leggen.

met  het aantal maanden van het stookseizoen (i.e., nov-dec-jan-feb-maa),  de lengte van de maanden 
van het stookseizoen in Ms en  het temperatuurverschil tussen binnen en buiten voor elke maand 
van het stookseizoen in K. 

Met de twee bovengenoemde aannames in gedachten en bovenstaande formule is dan W/K • K.Ms = MJ, de 
correctie op het netto-warmteverlies. Daarna kan verder gerekend worden naar primair energiegebruik door 
enkel te delen door de rendementen. Dus is:

Qnet,heat =
Nm

∑
i=1

(H ∙ tm ∙ (Ti − Ti,m))

Nm tm
(Ti − Te,m)

Qheat,prim,grijs,gecorrigeerd = Qheat,prim,EPB/EPC + Qheat,prim,grijzecorrectie

Qheat,prim,grijzecorrectie = Qheat,net,grijzecorrectie ∙ (Qheat,prim,EPB/EPC /Qheat,net,EPB/EPC)
Qheat,net,grijzecorrectie = Qheat,net,grijzecorrectie,in f + Qheat,net,grijzecorrectie,vloerverliezen + . . .
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Bij het bepalen van correcties in de rekenmethode wordt algemeen uitgegaan van een pragmatische aanpak, 
waarbij wordt gewerkt aan de hand van het aftoppen van onrealistisch hoge waarden, eerder dan het 
herberekenen van elke waarde uit de EPB/EPC-database in detail op basis van alle beschikbare input-data 
(e.g., het aftoppen van Uvloer voor rijwoningen in plaats van het herberekenen in functie van de specifieke 
samenstelling van elke afzonderlijke vloer).

De correcties in de EPB/EPC-rekenmethode die geanalyseerd zullen worden zijn hieronder opgelijst en 
worden verder toegelicht in sectie 4.3:

EPB: 
• correctie van v50 default-waarden ter berekening van de infiltratieverliezen
• correctie op de setpunt-temperatuur voor ruimteverwarming in tijd en ruimte

EPC:
• correctie van ventilatieverliezen in woning zonder ventilatiesysteem
• correctie van v50 default ter berekening van de infiltratieverliezen
• correctie van transmissieverliezen voor vloeren op volle grond in rijwoningen
• correctie van transmissieverliezen voor slecht glas met gordijnen of luiken
• correctie op de setpunt-temperatuur voor ruimteverwarming in tijd en ruimte
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4.2. Uitbreiding statistische voorspellingsmodellen Deeltaak 3
In de volgende paragrafen worden opeenvolgend statistische modellen opgebouwd voor de verschillende 
clusters binnen de EPB- en EPC-datasets. Binnen elke cluster wordt het bekomen klassieke regressiemodel, 
op basis van de uitgebreide set aan verklarende parameters, besproken en vergeleken met de modellen uit 
Deeltaak 3 voor diezelfde cluster. Ook hier is de kwaliteit van de bekomen modellen opnieuw geëvalueerd 
door middel van een aantal nodige model diagnostics.

4.2.1. EPB - Analyse cluster O1
Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal primair energiegebruik voorspeld en vergeleken het totaal reëel primair 
energiegebruik.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.1 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.1 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽51% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De formule voor het regressiemodel wordt geschreven als:

Y = β0(X0) +
N

∑
i=1

Xi − Q2(Xi)
IQ R(Xi)

⋅ βi
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met N het aantal verklarende variabelen (i.e., 1 in dit geval) en , , ,  en  in Tabel 4.1.

Tabel 4.1 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9758,18; Y+9758,18]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5727,31; Y+5727,31] en [Y-3358,12; Y+3358,12]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9758,18 kWh/j en  Y+9758,18 kWh/j.

In Tabel 4.2 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 1% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.2 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1. 

β0 βi Xi Q2(Xi) IQ R(Xi)

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [18861,64; 19077,65] 18954,91 - -
1 E_prim;rv;j;kWh - [1991,95; 2266,55] 2174,77 14734,44 7980,56
2 E_prim;sww;j;kWh - [962,40; 1223,44] 1086,76 4697,22 2256,11
3 E_prim;hulp;j;kWh - [626,81; 842,02] 745,40 2360,28 1673,89
4 A_bruikbaar - [1349,90; 1647,67] 1426,36 185,52 83,63
5 X_Gesloten - [-746,15; -452,75] -571,21 0 1
6 X_kelder - [400,04; 708,09] 535,45 0 1
7 Longitude - [453,64; 659,94] 577,11 4,15 1,31
8 Aanvraagjaar - [-1272,75; -821,03] -1142,70 2010 4
9 X_PV - [-7307,13; -6879,62] -7108,10 0 1
10 U_gem;tot - [54,38; 252,06] 121,25 0,42 1
11 v_50;y - [-323,92; -95,08] -241,84 12,00 6,53
12 U_y;gem;glas - [87,58; 249,03] 218,77 1,07 0,10
13 A_venster - [1086,27; 1274,58] 1234,13 28,54 16,56

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽0% - - -
model 1 1 ∽46% Y ± 10141,48 Y ± 5952,28 Y ± 3490,03
model 2 4 ∽43% Y ± 10394,85 Y ± 6100,98 Y ± 3577,22
model 3 12 ∽49% Y ± 9892,05 Y ± 5805,88 Y ± 3404,19
model 4 12 ∽50% Y ± 9729,98 Y ± 5710,75 Y ± 3348,41
model 5 13 ∽51% Y ± 9758,18 Y ± 5727,31 Y ± 3358,12
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4.2.2. EPB - Analyse cluster O2
Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch. maar wel gekend is (i.e., aardolie. 
aardgas. hout. pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten. hulpenergie en koeling (indien aanwezig). verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.2 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.2 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽37% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4872,01; Y+4872,01]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2859,50; Y+2859,50] en [Y-1676,62; Y+1676,62]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4872,01 kWh/j en  Y+4872,01 kWh/j.

In Tabel 4.4 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 1% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.4 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7934,14; 8058,73] 8002,37 - -
1 E_prim;hulp;j;kWh - [41,12; 206,28] 109,23 2305,69 1621,67
2 E_prim;koel;j;kWh - [2,87; 63,33] 47,67 203,33 655,56
3 A_bruikbaar - [560,87; 749,53] 673,17 181,92 80,25
4 V_epr - [752,11; 996,89] 885,58 576,85 257,72
5 A_venster - [211,81; 332,98] 264,48 27,86 15,46
6 X_PV - [-4959,98; -4656,67] -4815,58 0 1
7 N_pv - [-48,27; -20,61] -34,09 0 1
8 X_Open - [105,53; 272,00] 205,87 0 1
9 Aanvraagjaar - [-1021,55; -884,19] -958,76 2010 4
10 X_Gesloten - [-333,61; -176,13] -282,65 0 1
11 X_kelder - [113,24; 266,06] 165,44 0 1
12 X_Vent_D - [336,34; 711,78] 499,40 0 1
13 X_v50;def - [45,28; 193,83] 139,27 1 1
14 X_Vent_C - [224,33; 514,81] 348,38 1 1

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-2% - - -
model 1 1 ∽19% Y ± 5494,01 Y ± 3224,57 Y ± 1890,67
model 2 2 ∽14% Y ± 5617,26 Y ± 3296,91 Y ± 1933,09
model 3 10 ∽36% Y ± 4881,89 Y ± 2865,30 Y ± 1680,02
model 4 11 ∽36% Y ± 4880,09 Y ± 2864,24 Y ± 1679,40
model 5 14 ∽37% Y ± 4872,01 Y ± 2859,50 Y ± 1676,62
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4.2.3. EPB - Analyse cluster A2
Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.3 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.3 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽55% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-5929,61; Y+5929,61]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3480,23; Y+3480,23] en [Y-2040,58; Y+2040,58]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-5929,61 kWh/j en  Y+5929,61 kWh/j.

.In Tabel 4.6 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 4% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.6 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [10717,92; 10867,26] 10762,48 - -
1 E_prim;rv;j;kWh - [1685,20; 1885,31] 1766,32 15093,06 8097,43
2 log(E_prim;sww;j;kWh) - [694,29; 874,37] 796,77 8,47 0,48
3 log(A_bruikbaar) - [446,66; 643,54] 550,53 5,24 0,44
4 log(V_epr) - [183,21; 474,29] 327,57 6,40 0,44
5 X_Open - [50,68; 238,76] 164,41 0 1
6 X_kelder - [347,38; 511,51] 452,46 0 1
7 Longitude - [452,03; 571,81] 508,22 4,17 1,31
8 Aanvraagjaar - [-495,24; -291,36] -441,48 2010 4
9 X_Vent_D - [233,99; 387,93] 300,55 0 1
10 X_PV - [-639,61; -450,12] -542,48 0 1
11 A_venster - [924,19; 1026,42] 982,11 28,95 16,78
12 A_y(i);muur_buiten - [139,43; 324,81] 211,52 143,43 93,90
13 U_y;gem;glas - [72,89; 176,28] 113,94 1,06 0,1
14 X_v50;def - [-348,93; -175,99] -259,41 1 1
15 U_gem;tot - [93,85; 212,42] 151,49 0,42 0,08
16 R_sww;opwek - [-231,83; -113,57] -197,70 0,50 0,05

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-4% - - -
model 1 1 ∽46% Y ± 6403,74 Y ± 3758,51 Y ± 2203,74
model 2 2 ∽49% Y ± 6231,31 Y ± 3657,30 Y ± 2144,40
model 3 10 ∽48% Y ± 6255,83 Y ± 3671,70 Y ± 2152,84
model 4 11 ∽51% Y ± 6102,02 Y ± 3581,42 Y ± 2099,91
model 5 16 ∽55% Y ± 5929,61 Y ± 3480,23 Y ± 2040,58
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4.2.4. EPB - Analyse cluster B1
Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.4 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.4 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽65% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-8769,52; Y+8769,52]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5147,04; Y+5147,04] en [Y-3017,89; Y+3017,89]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-8769,52 kWh/j en  Y+8769,52 kWh/j.

In Tabel 4.8 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 1% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.8 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster B1.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [17583,30; 18545,80] 18003,25 - -
1 E_prim;rv;j;kWh - [1342,44; 2251,41] 1660,68 8574,17 7141,39
2 E_prim;sww;j;kWh - [537,63; 1335,02] 848,96 5179,44 2390,07
3 E_prim;pv;j;kWh - [-4016,87; -2233,88] -2662,92 0 8277,15
4 A_bruikbaar - [449,05; 1430,49] 1101,10 228,86 95,62
5 X_kelder - [90,69; 1118,88] 635,10 0 1
6 Aanvraagjaar - [-2414,97; -1311,89] -1783,94 2011 4
7 X_PV - [-6587,58; -4663,27] -5928,26 0 1
8 N_pv - [-452,00; -3,65] -270,28 0 6
9 X_RK - [251,71; 2053,68] 1427,96 0 1
10 U_y;gem;glas - [850,03; 2001,02] 1473,96 1 0,47
11 A_venster - [883,28; 1717,99] 1222,68 41,16 26,36

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽20% - - -
model 1 1 ∽53% Y ± 9844,33 Y ± 5777,87 Y ± 3387,76
model 2 5 ∽57% Y ± 9275,93 Y ± 5444,27 Y ± 3192,16
model 3 9 ∽60% Y ± 9704,38 Y ± 5695,73 Y ± 3339,61
model 4 9 ∽64% Y ± 9018,28 Y ± 5293,04 Y ± 3103,49
model 5 11 ∽65% Y ± 8769,52 Y ± 5147,04 Y ± 3017,89
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4.2.5. EPC - Analyse cluster O1
Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal primair energiegebruik voorspeld en vergeleken het totaal reëel primair 
energiegebruik.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.5 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.5 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽40% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 4.9.
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Tabel 4.9 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-15408,56; Y+15408,56]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-9043,86; Y+9043,86] en [Y-5302,73; Y+5302,73]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-15408,56 kWh/j en  Y+15408,56 kWh/j.

In Tabel 4.10 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 2% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [27022,42; 27476,70] 27222,10 - -
1 Q_prim;rv;j;kWh - [162,14; 800,82] 578,89 51971,04 35541,34
2 Q_prim;sww;j;kWh - [229,06; 573,83] 385,79 2424,58 1525,93
3 Q_prim;hulp;j;kWh - [36,09; 165,88] 88,79 491,39 475,12
4 A_bruikbaar - [3671,61; 4596,09] 3978,78 159,70 67,08
5 V_ruimteclusters - [956,26; 1854,65] 1510,12 480,87 208,75
6 X_Open - [1156,71; 1685,26] 1432,48 0 1
7 X_Gesloten - [-1639,71; -1168,42] -1387,89 0 1
8 X_kelder - [235,48; 604,51] 478,75 0 1
9 Longitude - [913,62; 1188,63] 1069,21 4,24 0,93
10 X_rv;vloervw - [5025,58; 6350,56] 5615,55 0 1
11 X_rv;radia/convec - [3217,33; 3821,32] 3496,72 1 1
12 X_rv;luchtvw - [270,17; 3230,59] 1908,21 0 1
13 X_sww;vrvat - [1910,29; 2452,24] 2198,16 0 1
14 X_PV - [-5944,69; -5167,82] -5513,49 0 1
15 X_RK - [2696,10; 3760,94] 3151,17 0 1
16 X_rv;aardgas - [-3913,34; -2851,78] -3254,29 1 1
17 X_rv;cond - [-1970,71; -1524,76] -1761,34 0 1
18 X_WP - [-6389,35; -2158,46] -4136,53 0 1
19 X_sww;aardgas - [993,61; 1704,23] 1279,95 1 1
20 X_Vent_A - [128,40; 1195,38] 700,48 1 1
21 X_ZC - [-1943,27; -159,79] -1194,86 0 1
22 U_gem;vloer;berekend - [170,74; 365,24] 281,61 0,76 0,28
23 ES - [1232,62; 1937,44] 1468,91 342 239
24 C_gebouw - [-979,78; -628,11] -815,11 1,49 0,51
25 A_schilop - [-458,56; -87,21] -264,01 24,27 34,49
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Tabel 4.10 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-15% - - -
model 1 1 ∽15% Y ± 18330,95 Y ± 10758,87 Y ± 6308,30
model 2 4 ∽22% Y ± 17502,95 Y ± 10272,90 Y ± 6023,36
model 3 19 ∽37% Y ± 16030,92 Y ± 9408,93 Y ± 5516,78
model 4 18 ∽38% Y ± 15831,59 Y ± 9291,94 Y ± 5448,19
model 5 25 ∽40% Y ± 15408,56 Y ± 9043,86 Y ± 5302,73
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4.2.6. EPC - Analyse cluster O2
Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch. maar wel gekend is (i.e., aardolie. 
aardgas. hout. pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten. hulpenergie en koeling (indien aanwezig). verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.6 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.6 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽42% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 4.11.
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Tabel 4.11 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4781,15; Y+4781,15]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2806,17; Y+2806,17] en [Y-1645,35; Y+1645,35]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4781,15 kWh/j en  Y+4781,15 kWh/j.

In Tabel 4.12 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 1% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.12 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7188,58; 7288,99] 7234,55 - -
1 log(A_bruikbaar) - [1449,05; 1745,72] 1601,27 5,09 0,40
2 log(V_ruimteclusters) - [131,53; 434,85] 265,89 6,20 0,42
3 X_Open - [398,18; 557,25] 513,74 0 1
4 Longitude - [87,06; 166,63] 112,70 4,27 0,82
6 X_rv;vloervw - [426,09; 821,35] 653,38 0 1
7 X_sww;vrvat - [845,19; 1000,23] 939,34 0 1
8 X_PV - [-3324,60; -3047,90] -3189,60 0 1
9 X_RK - [4551,56; 5081,06] 4808,51 0 1
10 U_gem;tot;epc - [-560,22; -395,74] -430,93 1,83 1,05
11 log(ES) - [-770,20; -606,41] -718,33 5,85 0,66

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-2% - - -
model 1 1 ∽5% Y ± 6096,88 Y ± 3578,40 Y ± 2098,14
model 2 3 ∽5% Y ± 6074,24 Y ± 3565,11 Y ± 2090,35
model 3 13 ∽39% Y ± 4931,80 Y ± 2894,59 Y ± 1697,20
model 4 14 ∽41% Y ± 4867,90 Y ± 2857,08 Y ± 1675,21
model 5 11 ∽42% Y ± 4781,15 Y ± 2806,17 Y ± 1645,35
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4.2.7. EPC - Analyse cluster A2
Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.7 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.7 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽41% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 4.13.
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Tabel 4.13 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-12107,22; Y+12107,22]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-7106,01; Y+7106,01] en [Y-4166,50; Y+4166,50]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-12107,22 kWh/j en  Y+12107,22 kWh/j.

In Tabel 4.14 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat slechts 1% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.14 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [16986,04; 17530,47] 17398,74 - -
1 log(Q_prim;rv;j;kWh) - [1427,12; 2551,11] 2340,83 10,78 0,65
2 log(Q_prim;sww;j;kWh) - [181,30; 470,14] 375,82 7,700 0,45
3 X_Open - [1337,74; 1730,98] 1555,69 0 1
4 X_Gesloten - [-1732,07; -1327,34] -1449,76 0 1
5 X_kelder - [330,37; 666,44] 457,38 0 1
6 Longitude - [735,90; 959,91] 841,49 4,29 0,91
7 X_dakisolatie - [-1049,12; -577,81] -836,68 1 1
8 X_rv;cond - [-1742,30; -1196,56] -1353,57 1 1
9 X_rv;vloervw - [1482,90; 2278,07] 1876,70 0 1
10 X_sww;vrvat - [2016,77; 2426,61] 2156,16 0 1
11 U_gem;vloer;berekend - [184,86; 381,11] 237,91 0,76 0,28
12 H_t - [800,84; 1513,33] 993,67 542,90 339,57
13 A_bruikbaar - [2338,43; 2701,36] 2440,12 163,68 69,38
14 U_gem;dak;berekend - [-554,34; -211,09] -424,21 0,68 1,25
15 X_SHM - [876,46; 1364,84] 1138,82 0 0

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-24% - - -
model 1 1 ∽24% Y ± 13673,72 Y ± 8025,43 Y ± 4705,59
model 2 2 ∽40% Y ± 13133,96 Y ± 7708,63 Y ± 4519,84
model 3 9 ∽37% Y ± 12587,18 Y ± 7387,71 Y ± 4331,67
model 4 10 ∽40% Y ± 12104,44 Y ± 7104,38 Y ± 4165,55
model 5 15 ∽41% Y ± 12107,22 Y ± 7106,01 Y ± 4166,50

PAGINA
218

DATUM
2020-2021



4.2.8. EPC - Analyse cluster B1
Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)
In Figuur 4.8 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 4.8 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽19% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 4.15.

Tabel 4.15 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [29413,28; 30265,29] 29950,02 - -
1 Q_prim;rv;j;kWh;log - [339,77; 1937,81] 1011,97 11,27 0,50
2 log(A_bruikbaar) - [2319,00; 3604,73] 2980,70 5,05 0,44
3 Longitude - [197,77; 1313,94] 713,70 3,94 0,98
4 X_PV - [-6018,69; -3954,96] -4872,52 0 1
5 X_WP - [-6356,61; -2935,78] -4877,76 0 1
6 U_gem;tot;epc - [-1240,62; -68,19] -591,62 1,61 0,65
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Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-13727,02; Y+13727,02]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-8056,71; Y+8056,71] en [Y-4723,93; Y+4723,93]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-13727,02 kWh/j en  Y+13727,02 kWh/j.

In Tabel 4.16 wordt vervolgens weergegeven hoe dit uitgebreider model zich verhoudt ten opzichte van de 
modellen in Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat geen winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 4.16 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster B1.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-53% - - -
model 1 1 ∽6% Y ± 14830,78 Y ± 8704,53 Y ± 5103,77
model 2 2 ∽10% Y ± 14663,42 Y ± 8606,31 Y ± 5046,18
model 3 5 ∽19% Y ± 13750,56 Y ± 8070,53 Y ± 4732,03
model 4 6 ∽19% Y ± 13734,07 Y ± 8060,85 Y ± 4726,36
model 5 6 ∽19% Y ± 13727,02 Y ± 8056,71 Y ± 4723,93

PAGINA
220

DATUM
2020-2021



4.2.9. Conclusie
In deze sectie 4.2 werd een herneming van de klassieke lineaire regressie modellen uit Deeltaak 3 besproken, 
maar dit keer op basis van een uitgebreidere set aan potentiële verklarende parameters. Zowel voor de EPB-
clusters als voor de EPC-clusters valt het op dat het lineaire regressie model op basis van een uitgebreidere 
set parameters het meeste voorspellende kracht heeft (in vergelijking met de modellen in Deeltaak 3). Toch 
doen de modellen slechts 1-2% beter dan de beste modellen uit Deeltaak 3, wat de vraag oproept of de 
geringe winst in verklarende kracht wel opweegt tegen de extra complexiteit en de (vele) extra parameters in 
een uitgebreid lineaire regressiemodel.

De geringe winst in voorspellend vermogen duidt er opnieuw op dat de helft van de variatie in het reëel 
totaal energiegebruik en het aardgasgebruik onverklaard blijft. In het geval van het elektriciteitsgebruik blijft 
zelfs bijna 2/3e van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik onverklaard. Dit betekent dat de rest van de 
variatie in het reëel energiegebruik toe te schrijven is aan parameters die momenteel niet in het bekomen 
regressiemodel aanwezig zijn (e.g., socio-demografische parameters, klimaat en gebruikersgedrag) of dat de 
parameterwaarden van de huidige verklarende parameters onjuist zijn.

Uit de model diagnostics (i.e., heteroscedasticiteit en normaliteit) en validatie-testen blijkt wederom dat de 
kwaliteit van de modellen gegarandeerd is voor alle besproken uitgebreidere lineaire regressiemodellen in de 
voorgaande clusters. Opnieuw wordt opgemerkt dat ondanks dat de kwaliteit van de modellen gegarandeerd 
is en een behoorlijk deel van de variatie in het reëel energiegebruik verklaard kan worden met de beschikbare 
parameters in de databases, dat de onzekerheid op de voorspelling (i.e., predictie-intervallen) toch nog steeds 
behoorlijk groot is. 

PAGINA
221

DATUM
2020-2021



4.3. Impact van witte correcties in de rekenmethode op statische 
voorspellingsmodellen

In deze sectie wordt impact van correcties in de EPB-/EPC-rekenmethode geanalyseerd naar gelang hun 
invloed op de gemaakte statistische voorspellingsmodellen. Zoals reeds eerder vermeld hebben de witte 
correcties in de rekenmethode enkel invloed op het karakteristiek voorspeld energiegebruik voor 
ruimteverwarming. De correcties zullen daarom enkel geanalyseerd worden voor cluster A2 (i.e., de cluster 
waarin het primair reëel aardgasgebruik vergeleken wordt met het voorspeld energiegebruik van 
wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas). Enkel indien voor cluster A2 al 
een grote impact wordt waargenomen, kan het interessant zijn de analyse ook naar andere clusters zoals 
cluster O1 (i.e., primair totaal energiegebruik) door te trekken. In onderstaande sectie worden de beoogde 
witte correcties in de EPB- en EPC-rekenmethode besproken en verder praktisch uitgewerkt voor cluster A2.

4.3.1. Witte correcties in de EPB-rekenmethode
Er wordt uitgegaan van de EPB-rekenmethode in het Energiebesluit Bijlage V (EPW) die geldig is tot en met 
31 december 2019.

• Correctie infiltratieverliezen
In de EPB-berekeningsmethode worden infiltratieverliezen van wooneenheden als volgt in rekening 
gebracht:

Indien geen blowerdoortest werd uitgevoerd en dus geen gemeten v50-waarde beschikbaar is, dan wordt een 
default-waarde van v50 = 12 m3/(h•m2) aangenomen.

Uit eigen intern onderzoek, bestaande literatuur en praktijktesten uit een eerdere studie werd echter gevonden 
dat deze default-waarde onrealistisch hoog is. Een v50-waarde die veel beter zou aansluiten bij de realiteit is 
v50 = 6 m3/(h•m2) en deze wordt dan ook meegenomen in de correctie op de infiltratieverliezen voor EPB-
wooneenheden.

• Correctie voor tijd en ruimte ruimteverwarming
De EPB- (maar ook de EPC-) berekeningsmethode brengt geen correctiefactoren in rekening voor 
ruimteverwarming die gerelateerd zijn aan wisselende setpunt-temperaturen in tijd en ruimte. Er wordt steeds 
een gemiddelde constante temperatuur van 18 °C vastgelegd doorheen het hele jaar waarmee 
energiebehoeften voor ruimteverwarming (en -koeling) berekend worden. Dit verwarmingsprofiel sluit echter 
slecht aan bij de realiteit want (i) de gemiddelde woning wordt immers niet 24 uur per dag verwarmd en (ii) 
ook niet elke ruimte in een wooneenheid wordt direct verwarmd. In de rekenmethodes uit andere landen 
(e.g., NEN 7120 uit Nederland of de DIN 18599 uit Duitsland) wordt hier al (deels) voor gecorrigeerd. Het is 
een toepassing van de Nederlandse methode (i.e., NEN 7120) die hier als correctie zal gebruikt worden. 

De Nederlandse methode houdt geen rekening met het feit dat het verwarmingsprofiel gedurende de week 

Hv,in f = 0,34 ∙ 0,04 ∙ v50 ∙ Abouwschil
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anders is dan in het weekend, maar brengt wel een reductiefactor in rekening voor nachtverlaging (i.e., ’s 
nachts wordt een woning niet verwarmd) aan de hand van de volgende formules:

than:   

else:   

met:
,  and  = empirische correlatiefactoren (respectievelijk 1, 0,5 en 0,075)

 = thermische tijdsconstante [u]
 = aantal uren per dag aan een verlaagde setpunt-temperatuur of geen verwarming [u]

Deze correctieterm  wordt dan vermenigvuldigd met de warmteverliezen voor ruimteverwarming 
om de correctie in rekening te brengen. Het stookseizoen werd vastgelegd in de twee aannames in 4.1.1 (i.e., 
nov-dec-jan-feb-ma). Verder wordt vastgelegd dat gedurende 8 uur (i.e., ’s nachts, het gemiddelde aantal 
uren dat mensen gezondheidshalve zouden moeten slapen) de wooneenheid niet verwarmd wordt (i.e., 
nachtverlaging).

Om in rekening te brengen dat niet alle ruimten in een wooneenheid verwarmd worden brengt de 
Nederlandse methode een correctiefactor voor ‘ruimte’-verwarming in rekening. De Nederlandse methode 
zorgt zo voor een lagere warmtevraag wanneer een kleiner deel van de wooneenheid (i.e., de dagzone) direct 
verwarmd wordt. Verder neemt ze aan dat de andere ruimtes ook verwarmd worden, maar slechts 20% van 
de tijd. De ratio tussen de onverwarmde of in geringe mate verwarmde ruimtes en de totale vloeroppervlakte 
wordt in rekening gebracht met een constante default waarde van 0,5 voor residentiële gebouwen. De 
formule voor de correctiefactor is:

met:
 = tijdsfractie dat de in geringe mate verwarmde woonruimtes niet verwarmd zijn (default-waarde = 0,8, 

dus verwarmd voor 4u en 48min)
 = de fractie van de totale vloeroppervlakte die de niet verwarmde woonruimtes innemen (default-

waarde = 0,5)
 = de externe warmte-overdrachtscoëfficiënt per vloeroppervlakte [W/(m2K)] (= de totale externe 

warmteverliescoëfficiënt gedeeld door de totale vloeroppervlakte)
 = de interne warmte-overdrachtscoëfficiënt per vloeroppervlakte [W/(m2K)] (de default-waarde = 2 

W/(m2K))

Ook deze correctieterm  wordt dan vermenigvuldigd met de warmteverliezen voor 
ruimteverwarming om de correctie in rekening te brengen.

i f
tH,hr,low

τH
>

cH,red,2

2 cH,red,3

aH,red,night =
(24 − tH,hr,low) + tH,hr,low ∙ [cH,red,1 − (

c2
H,red,2

4 cH,red,3
)]

24

aH,red,night =
(24 − tH,hr,low) + tH,hr,low ∙ [cH,red,1 − cH,red,2

tH,hr,low
τH

+ cH,red,3(
tH,hr,low

τH
)2]

24

cH,red,1 cH,red,2 cH,red,3
τH
tH,hr,low

aH,red,night

fint,set,H,adj =
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( fmod,spHe,spec) + Hint,spec
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• Analyse ‘grijze aanpak’ cluster A2
De impact van de bovenstaande twee correcties in de EPB-rekenmethode op het karakteristiek voorspeld 
energiegebruik wordt geïllustreerd in Figuur 4.9 voor cluster A2. De volle zwarte lijn stelt er het reëel 
aardgasgebruik voor, de rode volle lijn stelt het karakteristiek voorspeld energiegebruik voor en de 
stippellijnen tonen de impact van elke correctie apart alsook allemaal samen (paars). Aanvullend wordt ook 
de correlatie gegeven tussen het theoretisch berekend energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair 
warm water en het reëel aardgasgebruik.

Figuur 4.9 - Cumulatieve distributie van het karakteristiek voorspeld jaarlijks primair energiegebruik, het reëel aardgasgebruik en 
de karakteristiek voorspelde energiegebruiken inclusief witte correcties over alle wooneenheden die ruimteverwarming en sanitair 
warm water op aardgas hebben.

Er wordt opgemerkt dat de cumulatieve distributies opschuiven naar links richting het reëel energiegebruik. 
Ook de Kendall Tau correlatiecoëfficiënten worden iets groter bij de gecorrigeerde theoretische 
energiegebruiken. Uit Figuur 4.10, waarin een spreidingsdiagram van het karakteristiek voorspeld 
energiegebruik (links) en het gecorrigeerd karakteristiek voorspeld energiegebruik (rechts) samen getoond 
worden (alle witte correcties samen), blijkt dat de spreiding op het theoretisch energiegebruik kleiner wordt, 
de R2-waarde beter wordt (maar toch negatief blijft) en vooral de RMSE- en MAE-resultaten aanzienlijk 
verbeteren.
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Figuur 4.10 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm 
water en het reëel primair aardgasgebruik (links: origineel. rechts: gecorrigeerd volgens 4.3.1).

Deze resultaten worden in Figuur 4.11 ook nog eens uitgezet ten opzichte van het E-peil. Binnen elke E-peil 
categorie wordt het verschil tussen het reëel en karakteristiek voorspeld energiegebruik kleiner bij de 
gecorrigeerde karakteristiek voorspelde energiegebruiken (Figuur 4.11, rechts). De correcties hebben de 
meeste impact op wooneenheden binnen de hoge E-peil categorieën en minder op wooneenheden in de lage 
E-peil categorieën.

Figuur 4.11 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie en het reëel jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie 
van het E-peil. (links: origineel, rechts: gecorrigeerd volgens 4.3.1).

Vervolgens worden twee regressiemodellen uit Deeltaak 3 en de Vereiste Optie, waarin het karakteristiek 
voorspeld energiegebruik als regressieterm aanwezig is, hernomen (i.e., model 2 in 3.2.3 en model 5 in 
4.2.3), teneinde de impact van de correcties op de lineaire regressiemodellen te evalueren. De resultaten 
worden samengevat weergegeven in Tabel 4.17.
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Tabel 4.17 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

Het is duidelijk dat de correcties in de EPB-rekenmethode geen impact hebben op het verklaren van variatie 
in het reëel aardgasgebruik. Wel hebben ze een gunstige invloed op de predictie-intervallen voor de bekomen 
modellen.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-4% - - -
model 1 1 ∽46% Y ± 6403,74 Y ± 3758,51 Y ± 2203,74
model 2 2 ∽49% Y ± 6231,31 Y ± 3657,30 Y ± 2144,40
model 2 (correctie) 2 ∽49% Y ± 6110,44 Y ± 3586,36 Y ± 2102,81
model 3 10 ∽48% Y ± 6255,83 Y ± 3671,70 Y ± 2152,84
model 4 11 ∽51% Y ± 6102,02 Y ± 3581,42 Y ± 2099,91
model 5 16 ∽55% Y ± 5929,61 Y ± 3480,23 Y ± 2040,58
model 5 (correctie) 16 ∽55% Y ± 5769,85 Y ± 3386,46 Y ± 1985,60
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4.3.2. Witte correcties in de EPC-rekenmethode
Er wordt uitgegaan van de EPC-formulestructuur ‘Energieprestatiecertificaten voor bestaande residentiële 
gebouwen in Vlaanderen’  die geldig was van 2013 tot en met 2017. Dat is omdat het grote merendeel van de 
wooneenheden in de aangeleverde datasets een EPC-certificaat verkreeg in die periode.

• Correctie ventilatieverliezen
In de EPC-berekeningsmethode worden ventilatieverliezen in wooneenheden in rekening gebracht met de 
volgende formule:

Het beschermd volume van de wooneenheid heeft dus een heel belangrijke rol in het bepalen van de 
theoretische ventilatieverliezen. In de EPC-database worden wooneenheden zonder ventilatiesysteem 
gecategoriseerd als wooneenheden met een ventilatiesysteem A. In werkelijkheid hebben deze 
wooneenheden echter vaak geen ventilatiesysteem én zijn er weinig tot geen bestaande wooneenheden 
specifiek ontworpen met een ventilatiesysteem A. Uit de literatuur en eigen interne berekeningen blijkt dat 
het aantal luchtverversingen per uur voor bestaande woningen zonder ventilatiesysteem schommelt rond de 
0,15 [1/u]. Omdat er in praktijk weinig bestaande woningen zijn met een ventilatiesysteem A kan volgende 
correctie eenvoudig toegepast worden op alle wooneenheden in de EPC-database die nu foutief een systeem 
A toegekend kregen. Deze correctie (i.e., ACH = 0,15 [1/u]) vervangt in bovenstaande formule dan de term 

.

• Correctie infiltratieverliezen
In de EPC-rekenmethode worden infiltratieverliezen van wooneenheden als volgt in rekening gebracht (i.e., 
gelijkaardig aan de EPB-rekenmethode):

In slechts een zeer klein aantal wooneenheden werd een blowerdoortest uitgevoerd. De overgrote 
meerderheid van de wooneenheden kreeg daarom een default-waarde toegewezen (i.e., v50 = 12 m3/(h•m2)). 
Ook voor bestaande woningen is deze default-waarde voor het gemeten lekdebiet van de wooneenheid aan 
de hoge kant. Daarom wordt voor bestaande woningen een gecorrigeerde v50 = 10 m3/(h•m2) getest die beter 
aansluit bij de realiteit.

• Correctie transmissieverliezen vloeren op volle grond in rijwoningen
Een behoorlijk deel van de bestaande woningen heeft nog steeds ongeïsoleerde vloeren op volle grond. Eigen  
interne berekeningen van maximale U-waarden voor ongeïsoleerde vloeren suggereren een maximum U-
waarde van 0,5 W/(m2K) voor vloeren op volle grond in rijwoningen. Er wordt dus geopteerd in deze 
correctie om in het geval van rijwoningen de U-waarde van vloeren op volle grond af te toppen op 0,5 W/
(m2K).

Hv,vent = 0,34 ∙ 1 ∙ [0,2 + 0,5 ∙ e( −VEPR
500 )] ∙ freduc,vent,heat,seci ∙ mreduc,seci ∙ Vseci

[0,2 + 0,5 ∙ e( −VEPR
500 )] ∙ freduc,vent,heat,seci ∙ mreduc,seci

Hv,in f = 0,34 ∙ 0,04 ∙ v50 ∙ Abouwschil
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• Correctie transmissieverliezen slecht glas met gordijnen of luiken
In een deel van de bestaande woningen is nog slecht glas (i.e., enkele beglazing) aanwezig. Vaak wordt hier 
vergeten dat in de realiteit de meeste ramen gedurende een deel van de dag afgeschermd worden met 
gordijnen en/of luiken. Eigen interne berekeningen die een extra laag gordijnen en/of luiken in rekening 
brengt in de warmte-overdrachtscoëfficiënten gedurende 8 uur per dag suggereren een maximale U-waarde 
van 5 W/(m2K) voor beglazing in wooneenheden. Er wordt dus geopteerd om de U-waarden voor beglazing 
af te toppen op 5 W/(m2K).

• Correctie voor tijd en ruimte ruimteverwarming
Deze witte correctie in de EPC-rekenmethode is gelijkaardig aan diegene (hierboven) besproken voor de 
EPB-rekenmethode. Eenzelfde correctietermen  en  worden vermenigvuldigd met de 
warmteverliezen voor ruimteverwarming om de correctie in rekening te brengen.

• Analyse ‘grijze aanpak’ cluster A2
De impact van de bovenstaande vijf correcties in de EPC-rekenmethode wordt geïllustreerd in Figuur 4.12 
voor  cluster A2. De volle zwarte lijn stelt er het reëel aardgasgebruik voor, de rode volle lijn stelt het 
karakteristiek voorspeld energiegebruik voor en de stippellijnen tonen de impact van elke correctie apart 
alsook allemaal samen (paars). Aanvullend wordt ook de correlatie gegeven tussen het theoretisch berekend 
energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water en het reëel aardgasgebruik.

Figuur 4.12 - Cumulatieve distributie van het karakteristiek voorspeld jaarlijks primair energiegebruik, het reëel aardgasgebruik en 
de karakteristiek voorspelde energiegebruiken inclusief witte correcties over alle wooneenheden die ruimteverwarming en sanitair 
warm water op aardgas hebben.

Er wordt opgemerkt dat de cumulatieve distributies opschuiven naar links richting het reëel energiegebruik, 
hetgeen een gunstige invloed is. Ook de Kendall Tau correlatiecoëfficiënten worden groter bij de 
gecorrigeerde theoretische energiegebruiken. De correctie in de EPC-rekenmethode op de ventilatieverliezen 
en de correctie op ruimteverwarming in tijd en ruimte hebben de meeste impact op de theoretische 
berekening. Uit Figuur 4.13, waarin een spreidingsdiagram van het karakteristiek voorspeld energiegebruik 
(links) en het gecorrigeerd karakteristiek voorspeld energiegebruik (rechts) samen getoond worden (alle witte 

aH,red,night fint,set,H,adj
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correcties samen), blijkt dat de spreiding op het theoretisch energiegebruik kleiner wordt, de R2-waarde beter 
wordt en vooral de RMSE- en MAE-resultaten aanzienlijk verbeteren.

Figuur 4.13 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm 
water en het reëel primair aardgasgebruik (links: origineel. rechts: gecorrigeerd volgens 4.3.2).

Deze resultaten worden in Figuur 4.14 ook nog eens uitgezet ten opzichte van de EPC-score. Binnen elke 
EPC-score categorie wordt het verschil tussen het reëel en karakteristiek voorspeld energiegebruik kleiner bij 
de gecorrigeerde karakteristiek voorspelde energiegebruiken (Figuur 4.14, rechts).

Figuur 4.14 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie en het reëel jaarlijks  primair aardgasgebruik voor woningen die zowel een gas- als elektriciteitsteller hebben in functie 
van het E-peil. (links: origineel, rechts: gecorrigeerd volgens 4.3.2).

Vervolgens worden twee regressiemodellen uit Deeltaak 3 en de Vereiste Optie, waarin het karakteristiek 
voorspeld energiegebruik als regressieterm aanwezig is, hernomen (i.e., model 2 in 3.2.7 en model 5 in 
4.2.7), teneinde de impact van de correcties op de lineaire regressiemodellen te evalueren. De resultaten 
worden samengevat weergegeven in Tabel 4.18.
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Tabel 4.18 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

Het is duidelijk dat de correcties in de EPC-rekenmethode geen impact hebben op het verklaren van variatie 
in het reëel aardgasgebruik. Wel hebben ze een gunstige invloed op de predictie-intervallen voor de bekomen 
modellen.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-24% - - -
model 1 1 ∽24% Y ± 13673,72 Y ± 8025,43 Y ± 4705,59
model 2 2 ∽30% Y ± 13133,96 Y ± 7708,63 Y ± 4519,84
model 2 (correctie) 2 ∽30% Y ± 13183,0 Y ± 7737,4 Y ± 4536,7
model 3 9 ∽37% Y ± 12587,18 Y ± 7387,71 Y ± 4331,67
model 4 10 ∽40% Y ± 12104,44 Y ± 7104,38 Y ± 4165,55
model 5 15 ∽41% Y ± 12107,22 Y ± 7106,01 Y ± 4166,50
model 5 (correctie) 15 ∽41% Y ± 11860,40 Y ± 6961,17 Y ± 4081,58
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4.3.3. Conclusie
In sectie 4.3 werd de impact van correcties in de EPB-/EPC-rekenmethode onderzocht en hun invloed op de 
gemaakte statistische voorspellingsmodellen. Uit de analyses op cluster A2 werd duidelijk een gunstige 
invloed op het karakteristiek voorspeld energiegebruik waargenomen. Het verschil tussen het reëel en 
theoretisch berekend primair jaarlijks energiegebruik werd kleiner en de correlatie tussen beiden werd 
lichtjes groter. Wanneer gekeken werd naar de evaluatie-metrics bij een rechtstreekse vergelijking tussen 
reëel en karakteristiek voorspeld energiegebruik is het duidelijk dat de R2-en lichtjes verbeteren, maar de 
RMSE- en MAE-resultaten aanzienlijk verbeteren.

In de lineaire regressiemodellen is geen impact zichtbaar van de correcties in de EPB-/EPC-rekenmethode. 
De modelbeoordeling-metrics tonen geen verbetering aan in het verklaren van variatie in het reëel 
energiegebruik en ook niet in RMSE- en MAE-resultaten. De regressiemodellen met het gecorrigeerde 
theoretische energiegebruik als regressieterm zijn dus niet beter, maar ook niet slechter. Er wordt wel een 
kleine gunstige impact waargenomen in de predictie-intervallen. Het toont aan dat correcties in de 
rekenmethode niet persé zorgen voor meer voorspellend vermogen van de lineaire regressiemodellen en dat 
het grote deel van de variatie in het reëel energiegebruik dat onverklaard blijft waarschijnlijk eerder is toe te 
schrijven aan ontbrekende parameters in de modellen (e.g., socio-demografische parameters, klimaat en 
gebruikersgedrag), dan aan foutieve waarden binnen de parameters die wel beschouwd worden.
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AANVULLENDE OPDRACHT
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5. AANVULLENDE OPDRACHT: OVERZICHT VAN EXTRA SOCIO-
DEMOGRAFISCHE  DATA EN KLIMAATPARAMETERS

De analyses uit de Basisopdracht (i.e., H3: Statistische voorspellingsmodellen) en de Vereiste Optie (i.e., H4) 
toonden aan dat slechts 1/3e-1/2e van de variatie in het reëel energiegebruik verklaard wordt door statistische 
modellen op basis van gebouwparameters uit de EPB/EPC-databank. Er werd toen geopperd dat een deel van 
de onverklaarde variatie waarschijnlijk toe te schrijven is aan ontbrekende parameters zoals socio-
demografische parameters, gebruikersgedrag en eventueel klimaat. Literatuur uit andere landen bevestigt ook 
dat vooral het (huishoudelijk) elektriciteitsgebruik een grotere relatie kent met socio-demografische 
parameters en gebruikersgedrag dan met gebouwkarakteristieken. Ook bleek uit voorgaande modellen dat 
‘longitude’ een belangrijke parameter is in het verklaren van variatie in het reëel energiegebruik. Idealiter 
zouden we deze graag vervangen door een eerder fysisch gerelateerde parameter, mogelijks kan deze klimaat 
gerelateerd zijn. Om dit verder uit te zoeken wordt in deze aanvullende opdracht een deel van de analyses en 
modellen uit de eerdere studie (zie Hoofdstuk 1-4) rond reëel energiegebruik hernomen, maar nu met extra 
socio-demografische en klimaatparameters. 

Op vraag van het VEKA werden nieuwe datasets met bewonergegevens (i.e., aantal gedomicilieerde 
bewoners per wooneenheid anno december 2020, geboortejaar- en domiciliejaar per gedomicilieerde 
bewoner) aangeleverd door het Rijksregister (N.B., maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken). Deze 
bevatten de bewonergegevens voor de bestaande toestand anno 2020 voor de beschouwde EPB- en EPC-
wooneenheden in deze studie. De Universiteit Gent heeft daarnaast ook klimaatgegevens (i.e., o.a. 
gemiddelde dagtemperatuur, zonuren, GHI etc.) verkregen van het KMI voor de beschouwde periode in de 
studie (i.e., 2012-2019). Het doel van deze aanvullende opdracht is te kijken welke gunstige impact deze 
extra gegevens hebben op het voorspellend vermogen van de bekomen lineaire regressiemodellen uit de 
eerdere studie (zie eerder bij de basisopdracht en de vereiste optie). Een volledig overzicht van de extra 
aangeleverde datasets is opgelijst in Tabel 5.1.

Tabel 5.1 - Overzicht van de extra datasets binnen de aanvullende opdracht rond reëel energiegebruik in eengezinswoningen.

5.1. Data-exploratie, -filtering en data-koppeling
Eerst vindt een data-exploratie van de nieuwe databestanden plaats. Er wordt voor een sluitende benaming, 
codering en beschrijving van de variabelen gezorgd alsook voor een eerste verkenning van de data en 
controle van basisgegevens. Daarna wordt overgegaan tot een data-cleansing en -filtering voor de nieuwe 
datasets in twee stappen: eerst per databron en vervolgens, na het samenvoegen van de databronnen, over de 
verschillende databronnen heen.

5.1.1. Databestanden KMI
Het bestand met klimaatdata dat door het KMI aangeleverd werd bevat klimaatgegevens op dagelijkse basis 

Naam dataset Soort data Beschikbaarheid
20210205-vea-epb-out
20210209-vea-epc-out

Bewonergegevens
Bewonergegevens

Rijksregister
Rijksregister

pdg1089 Klimaatdata KMI
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op gemeente-niveau voor heel België voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2019 (i.e., de 
periode waarvoor reële energiegebruiken beschikbaar zijn van Fluvius). Deze data zijn afkomstig van een 
meteorologisch model dat klimaatdata kan aanleveren met een ruimtelijke resolutie van 5km op 5km en 
steunt op observaties van weerstations verspreid over België. De gegevens werden aangeleverd met grid-
coördinaten (i.e., longitude en latitude) en een pixel-ID waarmee dan een ruimtelijke matching dient te 
gebeuren met gemeentelijke geografische coördinaten in de EPB-/EPC-databestanden. 

De gegevens die beschikbaar werden gesteld zijn gemiddelde atmosferische luchtdruk [hPa], gemiddelde 
dagtemperatuur [°C], minimum en maximum dagtemperatuur [°C], globale zonne-irradiantie [kWh/m2•dag], 
aantal zonuren [u/dag] en relatieve luchtvochtigheid [%]. Om deze parameters te kunnen gebruiken in de 
statistische modellen zijn geaggregeerde waarden berekend voor jaarlijkse gemiddelde dagtemperatuur, 
jaarlijkse totale zonne-irradiantie, jaarlijkse totale zonuren en jaarlijkse totale graaddagen. De graaddagen 
zijn berekend volgens de formule:  
met  de equivalente graaddagen voor een bepaalde dag ,  de gemiddelde dagtemperatuur van die dag 
,  de gemiddelde dagtemperatuur van de voorgaande dag en  de gemiddelde dagtemperatuur van de 

dag daarvoor. Een overzicht van deze vier geaggregeerde klimaatparameters is gegevens in Annex G voor de 
jaren 2012-2019.

Omwille van het feit dat voor elke gemeente klimaatgegevens werden aangeleverd en geen 
onregelmatigheden in de data gevonden werden is er een 100% match tussen de wooneenheid-ID’s en de 
nieuw KMI-datasets. Er vallen geen cases weg na matching (i.e., waarvoor geen KMI-data gevonden/
gematcht kon worden).

5.1.2. Databestanden Rijksregister
In deze paragraaf worden de opeenvolgende stappen van de data-filtering voor de Rijksregister-data 
besproken. De stappen worden hierbij aangeduid van (i) tot en met (iv). De impact van de verschillende 
filterstappen op de resterende data wordt op het einde van deze sectie samengevat in een overzichtstabel voor 
respectievelijk de EPB- en EPC-wooneenheden. De gegevens die beschikbaar werden gesteld door het 
Rijksregister zijn het geanonimiseerde wooneenheid-ID, het aantal bewoners per wooneenheid en een 
geboortejaar en domiciliejaar voor alle bewoners binnen de wooneenheid. Merk op dat er dus wel informatie 
beschikbaar is over personen die bij komen wonen in de wooneenheid (e.g., pasgeboren kinderen, nieuw 
samengestelde gezinnen etc.), maar niet welke personen (wanneer) weggaan (e.g., afgestudeerden die uit het 
huis trekken, scheidingen etc.).

(i) De aangeleverde Rijksregister-data zijn eerst gefilterd op dubbele waarden per wooneenheid-ID (i.e., 
rijen in de dataset die volledig identiek zijn bij overeenkomstige wooneenheid ID’s), daar bepaalde 
wooneenheden meervoudig voorkomen in de datasets zoals ook al aangegeven in de basisopdracht. 
Indien wooneenheid-ID’s meervoudig voorkomen, dan wordt slechts één set bewonergegevens per 
wooneenheid-ID behouden. Net zoals in de basisopdracht komen hier geen wooneenheid-ID’s 
meervoudig voor in de bestanden met bewonergegevens die niet reeds meervoudig voorkwamen in de 
originele lijst met wooneenheid-ID’s die voor deze aanvullende opdracht naar het Rijksregister werd 
verstuurd, wat de gekozen filtering-methode onderbouwt.

(ii) Daarna is een tweede filtering toegepast op de bewonergegevens zelf. Huishoudens groter dan 8 personen 
worden geweerd uit de selectie gezien de focus van de studie ligt op eengezinswoningen en het bij 

GDeq = 0,6 ∙ (16,5 − Ti) + 0,3 ∙ (16,5 − Ti−1) + 0,1 ∙ (16,5 − Ti−2)
GDeq i Ti

i Ti−1 Ti−2
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huishoudens groter dan 8 personen hoogstwaarschijnlijk gaat om meergezinswoningen, woonzorgcentra 
etc. In het geval van de EPC-wooneenheden werd door het Rijksregister ook effectief bevestigd dat één 
van de wooneenheid-ID’s in werkelijkheid een woonzorgcentrum is met 103 bewoners. Ook wordt 
nagekeken of het domiciliejaar altijd gelijk of recenter is dan het geboortejaar van de bewoner. Hier 
werden geen fouten gevonden.

De invloed van filterstappen (i) en (ii) worden weergegeven in Tabel 5.2.

Tabel 5.2 - Overzicht van het aantal wooneenheden met EPB- en EPC-Rijksregister-data voor/na de verschillende noodzakelijke 
filtering- en data-cleansing-stappen (wordt vervolgd in Tabel 5.3 en 6.4). *Het totaal aantal EPB-/EPC-wooneenheid-ID’s in de naar 
het Rijksregister doorgestuurde lijst bedraagt 140211 ID’s en 130276 ID's, waarvan er 135166 en 122680 uniek zijn (i.e., slechts 
eenmaal voorkomen).

5.1.3. Na data-koppeling met Fluvius- en EPB/EPC-databestanden
De volgende filterstappen gebeuren na data-koppeling van de nieuwe bewoner-gegevens (Rijksregister) met 
de bekomen subset na koppeling van de EPB-/EPC-wooneenheden met de Fluvius-verbruiksgegevens. 
Idealiter vallen na deze koppeling geen wooneenheden weg. In dat geval kon het Rijksregister alle gevraagde 
wooneenheden terugvinden in hun database en de bijhorende bewonergegevens aanleveren. De EPB- en 
EPC-wooneenheden worden hier apart beschouwd gezien de genomen data-behandeling stappen voor beide 
datasets iets verschillen (i.e., het bekomen betrouwbaar energiegebruik (uit de vorige deeltaken) voor de 
EPC-wooneenheden diende herberekend te worden om te matchen met de bewonergegevens).

• EPB-wooneenheden
(iii)Na data-koppeling van de bewonergegevens met de bekomen subset met EPB-wooneenheden valt 7,3% 

van de EPB-wooneenheden weg. Hiervoor zijn bij het Rijksregister geen betrouwbare gegevens 
gevonden.

(iv)Een volgende filtering gebeurt ter correctie van het aantal bewoners per wooneenheid. De aangeleverde 
bewonergegevens bevatten de bestaande toestand anno 2020. In deze studie zijn we echter op zoek naar 
de toestand op het moment waarvoor er reële betrouwbare energiegebruiken ter beschikking zijn. 
Hiervoor moet gecorrigeerd worden en deze correctie zal leiden tot een parameter met het aantal 
bewoners voor de aardgasgebruiken, de elektriciteitsgebruiken en het totaal energiegebruik, 
respectievelijk, daar hun betrouwbaar energiegebruik mogelijks berekend wordt uit verschillende jaren  
(e.g., voor de jaren 2013-2015 was een betrouwbaar jaarlijks gasgebruik beschikbaar, terwijl het 
betrouwbaar elektriciteitsgebruik berekend werd uit betrouwbare elektriciteitsgebruiken voor 
2014-2018). Ook wordt gewerkt met een gewogen waarde naargelang het aantal jaren dat elke persoon er 
gedomicilieerd was (e.g., stel dat een koppel sinds 2014 gedomicilieerd is in de wooneenheid, er 
betrouwbare energiegebruiken beschikbaar zijn voor 2015-2018 en er in 2016 een tweeling geboren 
geboren wordt, dan wordt een gewogen waarde van 3 personen voor de wooneenheid aangenomen (i.e., 

EPB EPC
#ID’s #ID’s

originele lijst ID’s 135166* (100%) 122680* (100%)

ID’s met Rijksregister data 104120 104148
na filter-stap (i) 101946 (75,4%) 102249 (83,3%)
na filter-stap (ii) 101846 (75,3%) 101894 (83,1%)
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 met dus voor elke persoon in de wooneenheid het aantal jaren 

dat hij/zij/x er woonde in de teller en in de noemer het aantal jaren met een betrouwbaar energiegebruik 
waaruit een betrouwbaar gemiddeld jaarverbruik berekend werd). In Figuur 5.1 wordt een overzicht 
gegeven:

Figuur 5.1 - Analyse en correctie van het aantal bewoners per wooneenheid.

In de figuur worden cumulative distributies weergegeven van het aantal bewoners in de aangeleverde dataset 
(grijs - Totaal EPB), een gewogen aantal bewoners op het moment dat er betrouwbare aardgas 
energiegebruiksdata beschikbaar zijn (rood - gas EPB), een gewogen aantal bewoners op moment dat er 
betrouwbare elektriciteitsgebruiksdata beschikbaar zijn (rood - elek EPB), een gewogen aantal bewoners 
voor het totaal energiegebruik (oranje - gas+elek EPB) dat afgeleid is uit het gewogen aantal bewoners voor 
de aardgas en elektriciteitsgebruiksdata (i.e., het gemiddelde van beide aantallen werd genomen indien zowel 
een aardgas- als elektriciteitsgebruik beschikbaar was). Merk op dat het aantal bewoners dat berekend werd 
uit de beschikbare betrouwbare aardgas -en elektriciteitsdata nagenoeg identiek is (rood - Δ gas-elek) (i.e., in 
95% van de gevallen is het verschil tussen het berekende aantal uit de aardgas en elektriciteitsgebruiksdata 
gelijk aan 0 en in nagenoeg 100% van de gevallen is het verschil kleiner dan 1). Merk verder op dat in 25% 
van de gevallen het gecorrigeerde aantal bewoners verschillend is van het aangeleverde aantal bewoners 
anno 2020 (groen - Δ tot EPB), maar dat het verschil slechts in 10% van de gevallen gelijk of groter is dan 1.

Een overzicht van het effect van de voorgaande filtering-stappen (iii) en (iv) op het aantal cases met reële 
verbruiksdata wordt gegeven in Tabel 5.3. De nieuwe cijfers zijn weergegeven in rood, de zwarte cijfers zijn 
afkomstig uit de basisopdracht (ter vergelijking).

1 ∙ 4
4

+ 1 ∙ 4
4

+ 1 ∙ 2
4

+ 1 ∙ 2
4

= 3
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Tabel 5.3 - Overzicht van het aantal wooneenheden in de EPB-subset voor/na de verschillende noodzakelijke filtering-, data-
cleansing- en data-koppeling-stappen. *Het totaal aantal wooneenheid-ID’s in de naar Fluvius doorgestuurde lijst bedraagt 140211 
ID's, waarvan er 135166 uniek zijn (5045 ID's waren m.a.w. meervoudig aanwezig).

De finale EPB-subset beschikt na data-filtering, -cleansing en -koppeling over 51835 wooneenheden met een 
betrouwbaar reëel aardgasgebruik en bijhorend EPB-dossier en 38688 wooneenheden met een betrouwbaar 
reëel elektriciteitsgebruik en bijhorend EPB-dossier. De volledige EPB-subset bevat 55928 wooneenheden 
waarvan 34595 wooneenheden beschikken over een betrouwbaar aardgas- én elektriciteitsgebruik, 17240 
wooneenheden enkel beschikken over een betrouwbaar aardgasgebruik en 4093 wooneenheden enkel 
beschikken over een betrouwbaar elektriciteitsgebruik.

• EPC-wooneenheden
In de vorige deeltaken (i.e., de basisopdracht en de vereiste optie) werd een betrouwbaar energiegebruik 
berekend uit verbruiksjaren waarvoor de ingediende EPB-aangifte of het EPC-certificaat representatief 
waren. In het geval van nieuwbouwwoningen (EPB) waren dit de verbruiksjaren na indienen van de EPB-
aangifte (veiligheidshalve zonder inrekening van het eerste jaar na aangifte (N.B., mogelijke leegstand 
tijdens het eerste jaar)) en treedt geen conflict op bij de berekening van het aantal bewoners per wooneenheid 
volgens jaren met een betrouwbaar energiegebruik. In het geval van bestaande woningen (EPC) (i.e., 
woningen gebouwd <2006) waren dit de verbruiksjaren die voorafgingen aan het indienen van het EPC-
certificaat. Aangezien de aanmaak van een EPC-certificaat (i.e., voor verkoop of verhuur) vaak samenhangt 
met een verandering van bewoners zal in de meeste gevallen het berekende betrouwbaar energiegebruik 
(vóór EPC-indienjaar) uit de basisopdracht niet (persé) meer overeenstemmen met de nieuwe gezinssituatie 
(na EPC-indienjaar). 

Voor bestaande woningen (EPC) (i.e., woningen gebouwd <2006) moet het betrouwbaar jaarlijks 
energiegebruik dus herberekend worden om te matchen met de aangeleverde bewonergegevens, maar deze 
keer enkel uitgaande van betrouwbare energiegebruiken uit jaren na het EPC-indienjaar én na het minst 

EPB #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas & elek) #ID’s in totaal
originele lijst ID’s n.v.t. n.v.t. n.v.t. 135166* (100%)

ID’s met reële data 96465 110415 / 117967
na filter-stap (a) 89077 103038 88913 103202 (76,4%)
na filter-stap (b) 84139 97299 82524 98914 (73,2%)
na filter-stap (c) 84139 97299 82524 98914 (73,2%)
na filter-stap (d) 84139 97299 82524 98914 (73,2%)
na filter-stap (e) 84094 97238 82479 98853 (73,1%)
na filter-stap (e) (iii) 76425 87995 74998 89422 (66,2%)
na filter-stap (f) 84094 77923 66626 95391 (70,1%)
na filter-stap (f) 76425 70098 60216 86307 (63,9%)
na filter-stap (g) 66108 51896 44730 73274 (54,2%)
na filter-stap (g) (iv) 54139 41780 35799 60120 (44,5%)
na filter-stap (h) 64951 49353 44692 69612 (51,5%)
na filter-stap (h) 53165 39680 35772 57073 (42,2%)
na filter-stap (i) 63327 48119 43218 68228 (50,5%)
na filter-stap (i) 51835 38688 34595 55928 (41,4%)
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recente domiciliejaar van een van de bewoners. De andere criteria uit Sectie 1.2.3 (filterstap (g)) blijven 
uiteraard gelden (i.e., minstens twee jaarlijks energiegebruiken beschikbaar, deze zijn niet identiek etc.). Er 
wordt noodgedwongen uitgegaan van een situatie waarbij de eengezinswoningen onveranderd blijven na 
indiening van het EPC-certificaat (N.B., er is immers geen informatie beschikbaar over wat mogelijks 
veranderd is na EPC-opmaak, het VEKA weet wel dat 75% van de renovatiewerken gebeuren binnen de 
eerste 2-3 jaar na verkoop). De noodzakelijke keuze om het betrouwbaar energiegebruik te herrekenen (i.e., 
om te matchen met de bewonergegevens) heeft als gevolg dat veel extra cases wegvallen (mits voor vele 
cases minder vaak twee betrouwbare energiegebruiken beschikbaar zijn). In Figuur 5.2 wordt weergegeven 
hoe de nieuwe betrouwbare energiegebruiken zich verhouden ten opzichte van deze gebruikt in de vorige 
deeltaken (N.B., om een zuivere vergelijking te garanderen worden enkel wooneenheden weergegeven die 
aanwezig zijn in beide finale subsets).

Figuur 5.2 - Vergelijking van de jaarlijkse reële primaire gas- en elektriciteitsgebruiken in de finale subset met EPC-wooneenheden 
met ‘Fluvius_10’ het betrouwbaar reëel verbruik voor EPC-indienjaar (gebruikt in de basisopdracht en de vereiste optie) en 
‘Fluvius_11’ het betrouwbaar reëel energiegebruik na EPC-indienjaar én na het minst recente domiciliejaar van de bewoners. 
‘Δ_1011’ geeft het absolute verschil in energiegebruik tussen beiden.

Uit de figuur kan afgeleid worden dat er een behoorlijk verschil is tussen de herrekende reële 
energiegebruiken (i.e., ‘Fluvius_11’) en de voorgaande reële energiegebruiken (i.e., ‘Fluvius_10’), voor 
zowel de reële aardgasgebruiken als de reële elektriciteitsgebruiken. Gemiddeld gezien is voor 60% van de 
woningen het herrekende reële aardgasgebruik lager dan het voorgaande en 40% is hoger. Ook is voor 60% 
van de woningen het herrekende reële elektriciteitsgebruik lager dan het voorgaande en voor 40% is dit 
hoger. We kunnen dus spreken van 10% bias op basis van deze resultaten. Een mogelijke verklaring hiervoor 
zijn uitgevoerde renovatiewerken na opmaak van het EPC-certificaat, de aanschaf van energiezuinigere 
huishoudtoestellen of simpelweg een verandering in bewoners en dus een ander gebruikersgedrag.

(iii)Na data-koppeling van de bewonergegevens met de bekomen subset met EPC-wooneenheden valt 11,8% 
van de EPC-wooneenheden weg. Hiervoor zijn bij het Rijksregister geen betrouwbare gegevens 
gevonden.

(iv)Een volgende filtering gebeurt ter correctie van het aantal bewoners per wooneenheid. De aangeleverde 
bewonergegevens bevatten de bestaande toestand anno 2020. In deze studie zijn we echter op zoek naar 
de toestand op het moment waarvoor er reële betrouwbare energiegebruiken ter beschikking zijn. 
Hiervoor moet gecorrigeerd worden. In Figuur 5.3 wordt een overzicht gegeven:
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Figuur 5.3 - Analyse en correctie van het aantal bewoners per wooneenheid.

In de figuur worden cumulative distributies weergegeven van het aantal bewoners in de aangeleverde dataset 
(grijs - Totaal EPC), een gewogen aantal bewoners op het moment dat er betrouwbare aardgas 
energiegebruiksdata beschikbaar zijn (blauw - gas EPC), een gewogen aantal bewoners op het moment dat er 
betrouwbare elektriciteitsgebruiksdata beschikbaar zijn (blauw - elek EPC), een gewogen aantal bewoners 
voor het totaal energiegebruik (paars - gas+elek EPC) dat afgeleid is uit het gewogen aantal bewoners voor 
de aardgas en elektriciteitsgebruiksdata (i.e., het gemiddelde van beide aantallen werd genomen indien zowel 
een aardgas- als elektriciteitsgebruik beschikbaar was). Merk op dat het aantal bewoners dat berekend werd 
uit de beschikbare betrouwbare aardgas -en elektriciteitsdata nagenoeg identiek is (blauw - Δ gas-elek) (i.e., 
in 95% van de gevallen is het verschil tussen het berekende aantal uit de aardgas en elektriciteitsgebruiksdata 
gelijk aan 0 en in nagenoeg 100% van de gevallen is het verschil kleiner dan 1). Merk verder op dat in 25% 
van de gevallen het gecorrigeerde aantal bewoners verschillend is van het aangeleverde aantal bewoners 
anno 2020 (groen - Δ tot EPC), maar dat het verschil slechts in 13% van de gevallen gelijk of groter is dan 1.

Een overzicht van het effect van de voorgaande filtering-stappen (iii) en (iv) op het aantal cases met reële 
verbruiksdata wordt gegeven in Tabel 5.4. De nieuwe cijfers zijn weergegeven in blauw, de zwarte cijfers 
zijn afkomstig uit de basisopdracht (ter vergelijking). Vanaf filter-stap (g) werden nieuwe betrouwbare 
energiegebruiken berekend, vandaar dat de zwarte cijfers daar ontbreken (er kan geen zuivere vergelijking 
meer gemaakt worden).
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Tabel 5.4 - Overzicht van het aantal wooneenheden in de EPC-subset voor/na de verschillende noodzakelijke filtering-, data-
cleansing- en data-koppeling-stappen. *Het totaal aantal wooneenheid-ID’s in de naar Fluvius doorgestuurde lijst bedraagt 130276 
ID's, waarvan er 122680 uniek zijn (7596 ID's waren m.a.w. meervoudig aanwezig).

De finale EPC-subset beschikt na data-filtering, -cleansing en -koppeling over 23851 wooneenheden met een 
betrouwbaar reëel aardgasgebruik en bijhorend EPC-dossier en 27000 wooneenheden met een betrouwbaar 
reëel elektriciteitsgebruik en bijhorend EPC-dossier. De volledige EPC-subset bevat 31010 wooneenheden 
waarvan 19841 wooneenheden beschikken over een betrouwbaar aardgas- én elektriciteitsgebruik, 4010 
wooneenheden enkel beschikken over een betrouwbaar aardgasgebruik en 7159 wooneenheden enkel 
beschikken over een betrouwbaar elektriciteitsgebruik.

EPC #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas & elek) #ID’s in totaal
originele lijst ID’s n.v.t. n.v.t. n.v.t. 122680* (100%)

ID’s met reële data 88179 123151 / 126250
na filter-stap (a) 85190 114565 85080 114675 (93,5%)
na filter-stap (b) 78775 112030 78137 112668 (91,8%)
na filter-stap (c) 78775 112030 78137 112668 (91,8%)
na filter-stap (d) 78775 112030 78137 112668 (91,8%)
na filter-stap (e) 78772 112027 78134 112665 (91,8%)
na filter-stap (e) (iii) 68831 95745 68430 96146 (78,4%)
na filter-stap (f) 78772 104074 72887 109959 (89,6%)
na filter-stap (f) 68831 88442 63550 93723 (76,4%)
na filter-stap (g) (iv) 25684 29791 20521 34954 (28,5%)
na filter-stap (h) 24463 27693 20455 31701 (25,8%)
na filter-stap (i) 23851 27000 19841 31010 (25,3%)
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5.2. Definiëring van extra variabelen
Een extra pre-processing stap, die in deze paragraaf behandeld wordt, is het definiëren van extra, afgeleide 
variabelen voor gebruik in verdere analyses en statistische modellen.

5.2.1. Methode
Het definiëren van extra variabelen werd reeds uitvoerig besproken in Deeltaak 1 van de basisopdracht. Daar 
werd een onderscheid gemaakt in drie types extra variabelen, namelijk aanvullende/ontbrekende variabelen 
(e.g., variabelen uitgedrukt in onpraktische eenheden, numeriek maken van categorische variabelen etc.), 
variabelen die verband houden met verschillen in rekenwijze van de theoretische prestatie-waarden (e.g., 
default-waarden) en variabelen ter clustering van de dataset. In de volgende twee paragrafen wordt een 
overzicht gegeven van de extra variabelen die gecreëerd werden uit de aangeleverde variabelen in de nieuwe 
datasets (i.e., klimaatparameters en socio-demografische parameters, Tabel 5.1).

5.2.2. Klimaatparameters
Zoals reeds werd aangegeven in Sectie 5.1.1, werden uit de aangeleverde klimaatparameters (i.e., gemiddelde 
atmosferische luchtdruk [hPa], gemiddelde dagtemperatuur [°C], minimum en maximum dagtemperatuur 
[°C], globale zonne-irradiantie [kWh/m2•dag], zonuren [u/dag] en relatieve luchtvochtigheid [%]) 
geaggregeerde parameters berekend voor de jaarlijkse gemiddelde dagtemperatuur [°C], de jaarlijkse totale 
zonne-irradiantie [kWh/m2•a], de jaarlijkse totale zonuren [u/a] en de jaarlijkse totale graaddagen [GD/a] 
voor de jaren 2012-2019. Om deze bruikbaar te maken binnen de lineaire regressiemodellen zijn de volgende 
pre-processing stappen ondernomen. (1) Om de klimaatparameters 1 op 1 te laten matchen met de berekende 
betrouwbare energiegebruiken wordt voor deze parameters een gewogen gemiddelde waarde berekend 
gebaseerd op basis van de jaren waarvoor een betrouwbaar energiegebruik beschikbaar is. (2) Daar de jaren 
waarvoor een betrouwbaar energiegebruik beschikbaar is voor aardgas en elektriciteit niet identiek zijn, 
worden afzonderlijke geaggregeerde parameters berekend voor zowel gas als elektriciteit (i.e., om extra bias 
te vermijden en meer kans op succes te hebben bij gebruik in de statische modellen). (3) Merk op dat de reële 
aardgasgebruiken die we trachten te voorspellen in de regressiemodellen reeds klimaat genormaliseerd zijn 
en we best de invloed van een verandering in klimaat en woonplaats uit elkaar houden. Om deze reden 
worden de op wooneenheid-niveau bekomen gewogen klimaatparameters genormaliseerd met het 
overeenkomstige klimaat voor Ukkel (i.e., indien wooneenheid x gewogen klimaatparameters heeft, 
berekend uit de jaren 2016-2018, dan wordt ook genormaliseerd met het klimaat in Ukkel gebaseerd op 
klimaatparameters uit de jaren 2016-2018). 

Een overzicht van de berekende geaggregeerde gewogen klimaatparameters en hun klimaat genormaliseerde 
tegenhanger worden weergegeven in Figuur 5.4 voor de EPB- en EPC-wooneenheden. Het klimaat in Ukkel, 
waarmee de klimaatparameters op gemeente-niveau zijn klimaat genormaliseerd, wordt gegeven in Tabel 5.5, 
met Tgem;a de jaarlijkse gemiddelde dagtemperatuur, GDa de jaarlijkse totale graaddagen, GHIa de jaarlijkse 
totale zonne-irradiantie en ZUa het jaarlijkse totale aantal zonuren. Merk op dat de resultaten voor de aardgas 
en elektriciteitsgebruiken zijn quasi identiek. Na klimaat normalisatie valt op dat de spreiding in de data een 
stuk minder is.
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Figuur 5.4 - Overzicht van de berekende geaggregeerde klimaatparameters (links) en hun klimaat genormaliseerde tegenhanger 
(klimaat genormaliseerd met het klimaat in Ukkel) (rechts).
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Tabel 5.5 - Overzicht van het klimaat in Ukkel voor de jaren 2012-2019.

5.2.3. Socio-demografische parameters
In Sectie 6.1.2 werd reeds vermeld dat uit de aangeleverde socio-demografische parameters (i.e., aantal 
bewoners, domiciliejaar en geboortejaar van elke bewoner in de wooneenheid) gecorrigeerde parameters 
werden berekend voor het aantal bewoners (op basis van beschikbare betrouwbare energiegebruiken). 
Aanvullend werd een referentiejaar bepaald, op wooneenheid niveau, waaruit de leeftijd van elke bewoner in 
de wooneenheid afgeleid werd. Voor elke wooneenheid werd het meest recente jaar met een betrouwbaar 
energiegebruik (i.e., waaruit o.a. een gemiddeld betrouwbaar energiegebruik bepaald werd) als referentiejaar 
genomen (N.B., merk op dat in deze stap dus het meest recente jaar gekozen werd als referentiejaar en niet 
het gemiddelde jaar met betrouwbare energiegebruiken en dit om negatieve waarden bij de berekening van 
bewoner leeftijden te voorkomen). Ook werden uit de leeftijden van alle bewoners binnen elke individuele 
wooneenheid extra parameters gecreëerd die te maken hebben met de gezinssamenstelling (e.g., 
alleenstaanden, koppels met kinderen, gepensioneerden etc.), de aanwezigheid van leeftijdsgroepen (e.g., 
0-4-jarigen, 5-12-jarigen, 65+’ers etc.) en de gemiddelde leeftijd van alle bewoners binnen de wooneenheid. 
Het onderscheid tussen volwassenen en kinderen werd vastgelegd volgens de wettelijke leeftijd van 18 jaar 
en de leeftijd voor gepensioneerden werd vastgelegd op 65 jaar (i.e., de gemiddelde pensioenleeftijd). 

Een overzicht van de referentiejaren op wooneenheid niveau wordt weergegeven in Figuur 5.5. Aanvullend 
wordt in Figuur 5.6 een overzicht gegeven van de leeftijden van de oudste twee bewoners binnen de 
wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets. Een overzicht van het aantal wooneenheden per type 
gezinssamenstelling wordt gegeven in Tabel 5.6. Uit de percentages kan afgeleid worden dat zowel de  finale 
subset met EPB-wooneenheden als die met EPC-wooneenheden voornamelijk bestaat uit alleenstaanden (i.e., 
resp. 11,16% en 17,32%), koppels (i.e., resp. 18,89% en 24,08%), koppels met 1 kind (i.e., resp. 14,65% en 
15,10%), koppels met 2 kinderen (i.e., resp. 32,00% en 18,21%) en 3 kinderen (i.e., resp. 7,27% en 5,16%). 
Een overzicht van alle extra gedefinieerde socio-demografische parameters is uitgewerkt in Tabel 5.7. 

UKKEL Tgem;a [°C] GDa [GD/a] GHIa [kWh/m2•a] ZUa [u/a]
2012 10,55 2344,94 1043,68 1567,33
2013 10,08 2547,65 1034,81 1549,77
2014 12,03 1810,82 1057,65 1664,93
1015 11,26 2113,49 1039,07 1763,70
2016 10,92 2277,44 1040,71 1607,93
2017 11,28 2152,73 1068,97 1602,17
2018 11,86 2080,47 1176,70 1941,61
2019 11,47 2086,26 1125,58 1803,06
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Figuur 5.5 - Overzicht van de referentiejaren in de finale subset voor de EPB- en EPC-wooneenheden.

Figuur 5.6 - Overzicht van de leeftijden van de twee oudste bewoners in de finale subset voor de EPB- en EPC-wooneenheden, 
berekend aan de hand van het referentiejaar (zie Figuur 5.5).
.
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Tabel 5.6 - Overzicht van de gezinssamenstellingen in de finale subset voor de EPB- en EPC-wooneenheden.

Tabel 5.7 - Overzicht van de extra socio-demografische variabelen voor de EPB- en EPC-wooneenheden.

Type gezin EPB (55928) EPC (31010)
1V_0K 6243 11,16% 5371 17,32%
1V_1K 1341 2,40% 764 2,46%
1V_2K 1291 2,31% 620 2,00%
1V_3K 280 0,50% 175 0,56%
2V_0K 10567 18,89% 7466 24,08%
2V_1K 8196 14,65% 4683 15,10%
2V_2K 17898 32,00% 5646 18,21%
2V_3K 4064 7,27% 1601 5,16%
2V_4K 552 0,97% 434 1,40%
3V_0K 2110 3,77% 1457 4,70%
3V_1K 1089 1,95% 686 2,21%
3V_2K 580 1,04% 442 1,43%
3V_3K 149 0,27% 182 0,59%
4V_0K 708 1,27% 450 1,45%
4V_1K 271 0,48% 234 0,75%
4V_2K 145 0,26% 167 0,54%
5V_0K 91 0,16% 82 0,26%

AANGELEVERD

N_bewoners Geboortejaar (per 
bewoner)

Domiciliejaar (per 
bewoner)

NIEUW

Referentiejaar Leeftijd;gem X_1V_0K X_3V_0K

Leeftijd (per bewoner) X_kinderen X_1V_1K X_3V_1K
X_Leeftijd;0004 X_volwassenen X_1V_2K X_3V_2K
X_Leeftijd;0512 X_1K_K X_1V_3K X_3V_3K

X_Leeftijd;1318 X_2K_K X_2V_0K X_4V_0K

X_Leeftijd;1929 X_2V_1K X_4V_1K

X_Leeftijd;3044 X_2V_2K X_4V_2K

X_Leeftijd;4564 X_2V_3K X_5V_0K

X_Leeftijd;65+ X_2V_4K
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5.3. Beschrijvende statistiek
5.3.1. Methode
In deze paragraaf gebeurt een overkoepelende beschrijvende statistische analyse van de bekomen dataset 
(dus na de data-cleansing, data-filtering (en (a)normalisatie)). Er wordt nogmaals een overzicht gegeven van 
de belangrijkste parameters, maar met meer focus op de nieuwe parameters (i.e., nieuw ten opzicht van de 
beschrijvende statistiek in Sectie 1.5). De variabelen die toebehoren aan de EPB-database zullen worden 
gekenmerkt door de rode kleur in de figuren in volgende paragrafen, die voor EPC-database door de blauwe 
kleur.

5.3.2. Overzicht
• Domiciliejaar

In Figuur 5.7 wordt, voor respectievelijk de EPB- en EPC-wooneenheden, een cumulatieve distributie van 
het domiciliejaar van de twee oudste bewoners in de wooneenheid weergegeven. In vergelijking met de 
totale aangeleverde dataset zien we dat wooneenheden met zeer recente domicilie jaren weggevallen zijn 
zowel voor de EPB- als de EPC-wooneenheden. Hiervoor werden wellicht te weinig betrouwbare 
energiegebruiken gevonden in de cleansing en filtering stappen. Merk op dat, in het geval van de EPC-
woningen 20% van de bewoners er al gedomicilieerd is van voor opmaak van het EPC-certificaat (i.e., vnl. in 
het kader van verhuur).

Figuur 5.7 - Vergelijking van het domiciliejaar van de twee oudste bewoners in de bekomen subset met de aangeleverde datasets 
voor de EPB- en EPC-wooneenheden.
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• Geboortejaar
In Figuur 5.8 wordt, voor respectievelijk de EPB- en EPC-wooneenheden, een cumulatieve distributie van 
het geboortejaar van de twee oudste bewoners in de wooneenheid weergegeven. Ten opzichte van de totaal 
aangeleverde dataset valt op dat in de EPB-subset meer bewoners met een geboortejaar 1980-1988 
overblijven en minder jongvolwassenen (25-30-jarigen). In de EPC-subset valt op dat, over alle 
leeftijdscategorieën heen meer oudere bewoners overblijven t.o.v. de totaal aangeleverde dataset (N.B., een 
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat vooral jongere gezinnen een woning huren/kopen/veranderen van 
woning waardoor onvoldoende betrouwbare energiegebruiken beschikbaar waren om een gemiddeld 
energiegebruik te berekenen, bruikbaar voor statistische analyse en modellering).

Figuur 5.8 - Vergelijking van het domiciliejaar van de twee oudste bewoners in de finale subset met de aangeleverde datasets voor de 
EPB- en EPC-wooneenheden.
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• Beschermd volume
In Figuur 5.9 wordt een cumulatieve distributie van het beschermd volume over alle wooneenheden in de 
EPB- en EPC-database weergegeven. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen.

Figuur 5.9 - Cumulatieve distributie van het beschermd volume over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.

• Verliesoppervlakte
In Figuur 5.10 wordt een cumulatieve distributie van de verliesoppervlakte over alle wooneenheden in de 
EPB- en EPC-database weergegeven. De verdeling van de subset en de totale set komen in beide databases 
sterk overeen. Toch wordt opgemerkt dat de verliesoppervlakten bij de EPC-wooneenheden systematisch iets 
lager zijn, wat verklaard kan worden door een kleinere vertegenwoordiging van vrijstaande woningen in de 
EPC-subset (zie verder bij typologie).

Figuur 5.10 - Cumulatieve distributie van de verliesoppervlakte over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.
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• Vloeroppervlakte
In Figuur 5.11 wordt een cumulatieve distributie van de bruto vloeroppervlakte over alle wooneenheden in 
de EPB- en EPC-database weergegeven. De verdeling van de subset en de totale set komen sterk overeen.

Figuur 5.x - Cumulatieve distributie van de bruto vloeroppervlakte over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets.
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• Provincie
In Figuur 5.12 wordt een donut diagram van de provincie over alle wooneenheden in de subset en de totale 
set (EPB en EPC) weergegeven. De verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de 
EPB- en EPC-wooneenheden. Merk op dat de provincie Limburg hier niet ondervertegenwoordigd wordt in 
de EPC-subset (in tegenstelling tot de basisopdracht waar bijna geen woningen in Limburg overbleven). Dit 
komt omdat hier (in de aanvullende opdracht) een gemiddeld betrouwbaar reëel energiegebruik berekend 
werd uit reële jaarlijkse energiegebruiken na EPC-opmaak (i.t.t. voor EPC-opmaak in de basisopdracht) en 
voor deze jaren veel minder gaten in de reële data aanwezig waren (N.B., in de basisopdracht werden 
voornamelijk oudere energiegebruiken gebruikt (vóór EPC-opmaak en dus uit de periode dat Infrax en 
Eandis apart databases beheerden voor delen van Vlaanderen). Bij opmaak van de Fluvius-database konden 
heel wat Infrax-verbruiksdata niet overgedragen worden voor bepaalde jaren, vandaar de 
ondervertegenwoordiging van EPC-wooneenheden in de provincie Limburg (zie Sectie 1.5.2).

Figuur 5.12 - Donut diagram van de provincie over alle wooneenheden in de subset en de totale set (EPB en EPC).
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• Typologie
In Figuur 5.13 wordt een donut diagram van de typologieën over alle wooneenheden in de subset en de totale 
set (EPB en EPC) weergegeven. De verdelingen van de subset en de totale set komen sterk overeen voor de 
EPB- en EPC-wooneenheden. Toch wordt opgemerkt dat bij de EPC-subset het aandeel vrijstaande 
woningen minder groot is dan in de totale aangeleverde EPC-dataset.

Figuur 5.13 - Donut diagram van de typologieën over alle wooneenheden in de subset en de totale set (EPB en EPC).
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5.4. Socio-demografische analyses
In deze paragraaf worden extra inzichten verworven aan de hand van diepere analyses van de nieuwe 
datasets. Zo werd het aantal bewoners op wooneenheid niveau uitgezet volgens het E-peil/EPC-score 
(Figuur 5.14), de bruikbare vloeroppervlakte (Figuur 5.15) en het beschermd volume (Figuur 5.16). 

Uit Figuur 5.14 (links) valt geen verband af te leiden tussen het E-peil en het aantal bewoners in een 
wooneenheid. Tussen het EPC-kengetal en het aantal bewoners blijkt dan weer wel een verband te zijn (zie 
Figuur 5.14 (rechts)). Merk echter op dat het E-peil bijna niet woninggrootte-afhankelijk is, maar het EPC-
kengetal dat wel is (N.B., het is dus niet zo dat de energieprestatie bij een nieuwbouwwoning geen invloed 
heeft op het aantal bewoners). Met Figuur 5.15 en 6.16 wordt verder onderbouwd dat het aantal bewoners 
voor een belangrijk deel bepaald wordt door de grootte van de woning. Uit Figuur 5.14 (rechts) valt verder 
af te leiden dat ‘traditionele’ gezinnen (i.e., volwassenen/koppels met 1, 2 of 3) gemiddeld in een woning met 
een lagere EPC-score wonen. Grotere gezinnen wonen gemiddeld ook in grotere woningen (zie Figuur 5.15 
en 6.16) (N.B., vanaf 6 bewoners in een wooneenheid wordt het aantal wooneenheden in de analyse te klein 
voor enige gevolgtrekking).

Figuur 5.14 - Vergelijking van het E-peil/EPC-score volgens het aantal bewoners per wooneenheid in de finale subset voor de EPB- 
en EPC-wooneenheden.

Figuur 5.15 - Vergelijking van de bruikbare vloeroppervlakte volgens het aantal bewoners per wooneenheid in de finale subset voor 
de EPB- en EPC-wooneenheden.
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Figuur 5.16 - Vergelijking van de beschermd volume volgens het aantal bewoners per wooneenheid in de finale subset voor de EPB- 
en EPC-wooneenheden. 
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5.5. Determinanten reëel energiegebruik en relatie met het E-peil en het 
EPC-kengetal

In deze sectie wordt de relatie tussen de extra socio-demografische parameters, de klimaatparameters, de 
belangrijkste gebouwparameters en het reëel energiegebruik besproken voor de clusters O1, O2, A2 en B1 
voor EPB- en EPC-wooneenheden. Aangezien de onderlinge relaties tussen gebouwparameters en het reëel 
energiegebruik reeds in Deeltaak 2 van de basisopdracht uitvoerig werden besproken (zie Hoofdstuk 2), zal 
hier voornamelijk gekeken worden naar de relatie van het reëel energiegebruik met de nieuwe socio-
demografische parameters en de klimaatparameters. De boxplot-grafieken uit Deeltaak 2 van de 
basisopdracht worden dus niet nogmaals herhaald. De onderlinge relaties worden wel bekeken aan de hand 
van correlatie-grafieken.

5.5.1. EPB - Analyse cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water op aardgas en/of elektriciteit

Onderstaande figuur (Figuur 5.17) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster O1. Hierbij 
werden aan de hand van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de 
belangrijkste parameters. In Figuur 5.17 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters 
en klimaatparameters een sterke correlatie heeft met het totaal reëel energiegebruik (Q_flu;tot). Volgende 
parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde van afnemende 
correlatiesterkte): het aantal bewoners (N_bewoners (voor correctie, anno 2020), N_bewoners;corr (na 
correctie) (zie Sectie 5.1.3 (iv) voor extra uitleg omtrent de bewoner-correctie)), het aantal volwassenen 
(N_volwassenen), het aantal kinderen (N_kinderen), alleenstaanden (X_1V0K) en de aanwezigheid van 
kinderen van 5-12 jaar (X_Leeftijd;0512). Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte 
correlatie: de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar (X_Leeftijd;1318), de aanwezigheid van 
volwassenen van 30-44 jaar (X_Leeftijd;3044), alleenstaanden met 1 kind (X_1V1K), koppels zonder 
kinderen (X_2V0K), koppels met twee kinderen (X_2V2K) en koppels met kinderen (X_2V_K).
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Figuur 5.17 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster O1.
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5.5.2. EPB - Analyse cluster O2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water niet op elektriciteit, maar gekend

Onderstaande figuur (Figuur 5.18) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster O2. In 
Figuur 5.18 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters en klimaatparameters een 
sterke correlatie heeft met het reëel elektriciteitsgebruik (Q_flu;elek). Volgende parameters hebben een 
middelgrote correlatie met het reële elektriciteitsgebruik (in volgorde van afnemende correlatiesterkte): het 
aantal bewoners (N_bewoners), het aantal volwassenen (N_volwassenen) en alleenstaanden (X_1V0K).  
Merk ook op dat de grootte-orde van de belangrijkste parameters vergelijkbaar is als de grootte van de 
woning (i.e., gebouwvolume en vloeroppervlakte) en de typologie. Tenslotte zijn er nog een aantal 
parameters met een lichte correlatie: het aantal kinderen (N_kinderen), de aanwezigheid van kinderen van 
5-12 jaar (X_Leeftijd;0512), de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar (X_Leeftijd;1318), alleenstaanden 
met 1 kind (X_1V1K), koppels zonder kinderen (X_2V0K), koppels met twee kinderen (X_2V2K), koppels 
met kinderen (X_2V_K), de aanwezigheid van volwassenen van 30-44 jaar (X_Leeftijd;3044), de 
aanwezigheid van volwassenen van 45-64 jaar (X_Leeftijd;4564) en 65+’ers (X_Leeftijd;65+).

Figuur 5.18 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster O2.
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5.5.3. EPB - Analyse cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water op aardgas

Onderstaande figuur (Figuur 5.19) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster A2. In 
Figuur 5.19 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters en klimaatparameters een 
sterke correlatie heeft met het reëel aardgasgebruik (Q_flu;gas). Volgende parameters hebben een 
middelgrote correlatie met het reële aardgasgebruik (in volgorde van afnemende correlatiesterkte): het aantal 
bewoners (N_bewoners). Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het aantal 
volwassenen (N_volwassenen), het aantal kinderen (N_kinderen), de aanwezigheid van kinderen van 5-12 
jaar (X_Leeftijd;0512), de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar (X_Leeftijd;1318), alleenstaanden 
(X_1V0K), alleenstaanden met 1 kind (X_1V1K), koppels zonder kinderen (X_2V0K), koppels met twee 
kinderen (X_2V2K), koppels met kinderen (X_2V_K) en de aanwezigheid van volwassenen van 30-44 jaar 
(X_Leeftijd;3044). Ook de klimaat genormaliseerde graaddagen en het klimaat genormaliseerde aantal 
zonuren hebben een lichte correlatie met het reëel aardgasgebruik.

Figuur 5.19 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster A2.
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5.5.4. EPB - Analyse cluster B1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water op elektriciteit

Onderstaande figuur (Figuur 5.20) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster B1. In 
Figuur 5.20 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters en klimaatparameters een 
sterke of middelgrote correlatie hebben met het reëel elektriciteitsgebruik (Q_flu;elek). Volgende parameters 
hebben een lichte correlatie met het reëel elektriciteitsgebruik: het aantal bewoners (N_bewoners), het aantal 
volwassenen (N_volwassenen), het aantal kinderen (N_kinderen), alleenstaanden (X_1V0K), de 
aanwezigheid van kinderen van 5-12 jaar (X_Leeftijd;0512), de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar 
(X_Leeftijd;1318), de aanwezigheid van volwassenen van 45-64 jaar (X_Leeftijd;4564) en het klimaat 
genormaliseerde aantal zonuren.

Figuur 5.20 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster B1.
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5.5.5. EPC - Analyse cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water op aardgas en/of elektriciteit

Onderstaande figuur (Figuur 5.21) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster O1. Hierbij 
werden aan de hand van een niet-parametrische Kendall-Tau test correlatiecoëfficiënten berekend tussen de 
belangrijkste parameters. In Figuur 5.21 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters 
en klimaatparameters een sterke correlatie heeft met het totaal reëel energiegebruik (Q_flu;tot). Volgende 
parameters hebben een middelgrote correlatie met het reële energiegebruik (in volgorde van afnemende 
correlatiesterkte): het aantal bewoners (N_bewoners), het aantal volwassenen (N_volwassenen), het aantal 
kinderen (N_kinderen) en alleenstaanden (X_1V0K). Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een 
lichte correlatie: de aanwezigheid van kinderen van 5-12 jaar (X_Leeftijd;0512), de aanwezigheid van 
kinderen van 13-18 jaar (X_Leeftijd;1318), de aanwezigheid van volwassenen van 30-44 jaar 
(X_Leeftijd;3044) en 45-64 jaar (X_Leeftijd;4564), koppels met twee kinderen (X_2V2K) en koppels met 
kinderen (X_2V_K). Ook de klimaat genormaliseerde graaddagen en het klimaat genormaliseerde aantal 
zonuren hebben een lichte correlatie met het totaal reëel energiegebruik.

Figuur 5.21 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster O1.
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5.5.6. EPC - Analyse cluster O2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water niet op elektriciteit, maar gekend

Onderstaande figuur (Figuur 5.22) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster O2. In 
Figuur 5.22 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters en klimaatparameters een 
sterke correlatie heeft met het reëel elektriciteitsgebruik (Q_flu;elek). Volgende parameters hebben een 
middelgrote correlatie met het reële elektriciteitsgebruik (in volgorde van afnemende correlatiesterkte): het 
aantal bewoners (N_bewoners), het aantal volwassenen (N_volwassenen) en alleenstaanden (X_1V0K).  
Merk ook op dat de grootte-orde van de belangrijkste parameters vergelijkbaar is als de grootte van de 
woning (i.e., gebouwvolume en vloeroppervlakte). Tenslotte zijn er nog een aantal parameters met een lichte 
correlatie: het aantal kinderen (N_kinderen), de aanwezigheid van kinderen van 5-12 jaar (X_Leeftijd;0512), 
de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar (X_Leeftijd;1318), koppels met twee kinderen (X_2V2K), 
koppels met kinderen (X_2V_K), de aanwezigheid van volwassenen van 45-64 jaar (X_Leeftijd;4564) (en 
het klimaat genormaliseerde aantal zonuren).

Figuur 5.22 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster O2.
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5.5.7. EPC - Analyse cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water op aardgas

Onderstaande figuur (Figuur 5.23) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster A2. In 
Figuur 5.23 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters en klimaatparameters een 
sterke correlatie heeft met het reëel aardgasgebruik (Q_flu;gas). Volgende parameters hebben een 
middelgrote correlatie met het reële aardgasgebruik (in volgorde van afnemende correlatiesterkte): het aantal 
bewoners (N_bewoners), het aantal volwassenen (N_volwassenen) en alleenstaanden (X_1V0K). Tenslotte 
zijn er nog een aantal parameters met een lichte correlatie: het aantal kinderen (N_kinderen), de 
aanwezigheid van kinderen van 5-12 jaar (X_Leeftijd;0512), de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar 
(X_Leeftijd;1318), koppels met twee kinderen (X_2V2K), koppels met kinderen (X_2V_K) en de 
aanwezigheid van volwassenen van 45-64 jaar (X_Leeftijd;4564). Ook de klimaat genormaliseerde 
graaddagen en het klimaat genormaliseerde aantal zonuren hebben een lichte correlatie met het reëel 
aardgasgebruik.

Figuur 5.23 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster A2.
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5.5.8. EPC - Analyse cluster B1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm 
water op elektriciteit

Onderstaande figuur (Figuur 5.24) toont de resultaten van een correlatie-analyse voor de cluster B1. In 
Figuur 5.24 valt op te merken dat geen van de socio-demografische parameters en klimaatparameters een 
sterke of middelgrote correlatie hebben met het reëel elektriciteitsgebruik (Q_flu;elek). Volgende parameters 
hebben een lichte correlatie met het reëel elektriciteitsgebruik: het aantal bewoners (N_bewoners), het aantal 
volwassenen (N_volwassenen), het aantal kinderen (N_kinderen), alleenstaanden (X_1V0K), de 
aanwezigheid van kinderen van 5-12 jaar (X_Leeftijd;0512), de aanwezigheid van kinderen van 13-18 jaar 
(X_Leeftijd;1318), de aanwezigheid van volwassenen van 30-44 jaar (X_Leeftijd;3044) en koppels met 
kinderen (X_2V_K).

Figuur 5.24 - Correlatiematrix met significante Kendall-Tau correlatiecoëfficiënten voor de belangrijkste onafhankelijke en 
afhankelijke parameters voor cluster B1.
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5.6. Conclusie
Uit de figuren in de voorgaande beschrijvende statistische analyse volgt dat de subsets (EPB en EPC) goed 
statistisch representatief zijn voor de totale datasets die ter beschikking werden gesteld. In het geval van de 
EPC-dossiers is de provincie Limburg ook goed vertegenwoordigd (i.t.t. in de basisopdracht). EPB- en EPC-
wooneenheden met zeer recente domiciliejaren (i.e., 2018-2019-2020) van alle bewoner zijn wel 
ondervertegenwoordigd in de finale subsets, maar dat was volledig te verwachten gezien de data-cleansing en 
filteringstappen (i.e., er zijn slechts energiegebruiken beschikbaar tot en met 2019 én minstens 2 
verschillende energiegebruiken moeten beschikbaar zijn na het minst recente domiciliejaar van de 
bewoners).

De resterende EPB- en EPC-subsets zijn, ondanks het wegvallen van 58,6% EPB-wooneenheden en 74,7% 
EPC-wooneenheden, nog steeds zeer groot. Ze weerspiegelen de variatie in de totale datasets goed, waardoor 
ze voldoende representatief geacht worden voor verdere statistische analyse. Tevens zijn ze ook veel groter 
dan bij elke eerdere vergelijkbare studie in Vlaanderen. Toch moet opgemerkt worden dat de bekomen 
subsets geen representativiteit garanderen van het volledige Vlaamse woningpatrimonium, daar niet alle 
nieuwbouw en bestaande woningen een E-peil of EPC-kengetal hebben, voor de EPC slechts een begrensd 
aantal indienjaren in deze studie zijn opgenomen en zoals eerder gesteld de regio Limburg in de EPC-
database ondervertegenwoordigd is. Uiteraard is het wel zo dat de analyses en voorspellingsmodellen 
representatief zijn voor de groepen woningen die in de gegevens aanwezig zijn. De, in het volgende 
hoofdstuk, afgeleide voorspellingsmodellen blijven representatief voor de voorspelde energiegebruiken.

Het valt op dat na het koppelen van datasets van verschillende diensten (i.e., VEKA, Fluvius en 
Rijksregister) steeds een groot percentage wooneenheden wegvalt omdat deze niet gevonden worden in de 
andere databases (i.e., ∽33% van de EPB-wooneenheden en ∽21% van de EPC-wooneenheden). Na correctie 
van het aantal bewoners in een wooneenheid op basis van beschikbare betrouwbare energiegebruiken en 
domiciliejaren valt op dat, zowel voor de EPB- als EPC-wooneenheden, in ∽25% van de gevallen het nieuwe 
gewogen aantal bewoners afwijkt van het aangeleverde aantal bewoners anno 2020, maar dat slechts in 
∽10% (EPB) en ∽13% (EPC) het verschil gelijk of groter is dan 1. In het geval van de EPB-wooneenheden 
blijkt uit verdere analyses dat geen verband zichtbaar is tussen het aantal bewoners en het E-peil, maar wel 
tussen het aantal bewoners en de grootte van de woningen (i.e., het beschermd volume de bruikbare 
vloeroppervlakte). In het geval van de EPC-wooneenheden blijkt dat wel een verband zichtbaar is tussen het 
aantal bewoners en de EPC-score, hetgeen te verklaren is door het verband tussen het aantal bewoners en de 
grootte van de woningen (i.e., het EPC-kengetal hangt immers sterk bepaald door de grootte van de woning). 
Grote woningen hebben, voor dezelfde energetische kenmerken, een lager EPC dan kleine woningen.

Uit de correlatie-analyses blijkt dat voor alle clusters er een positief verband is tussen het aantal bewoners en 
het reëel energiegebruik (i.e., hoe meer bewoners, hoe hoger het reëel energiegebruik). Ook is er een licht 
negatief verband tussen het reëel energiegebruik en alleenstaanden (i.e., alleenstaanden hebben vaak een 
lager energiegebruik dan andere gezinssamenstellingen, ongeacht de energetische kenmerken van de woning) 
en is er een licht positief verband tussen het reëel energiegebruik en koppels met kinderen (i.e., koppels met 
kinderen hebben vaak een hoger energiegebruik). Van alle aangeleverde en afgeleide socio-demografische 
parameters is het verband met het aantal bewoners per wooneenheid het sterkst. In het geval van de 
klimaatparameters werd een licht positief verband waargenomen tussen de klimaat genormaliseerde 
graaddagen en het reëel aardgasgebruik en tussen het totaal aantal zonuren en het reëel aardgasgebruik (ook 
al zijn deze energiegebruiken eigenlijk reeds door Fluvius klimaat genormaliseerd). 
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6. AANVULLENDE OPDRACHT: IMPACT VAN EXTRA SOCIO-
DEMOGRAFISCHE EN KLIMAATDATA OP DE STATISTISCHE 
MODELLEN

In de volgende paragrafen worden opeenvolgend statistische modellen opgebouwd voor de verschillende 
clusters binnen de EPB- en EPC-datasets. Er wordt vertrokken van het beste model uit Deeltaak 3, namelijk 
het model met een beperkt aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners 
eenvoudig weten en kunnen invoeren), inclusief het E-peil (EPB-wooneenheden) of de EPC-score (EPC-
wooneenheden). In eerste instantie worden parameters uit de uitgebreide set aan parameters (zie Vereiste 
Optie) dus niet beschouwd, daar zij geen noemenswaardige verbetering gaven ten opzichte van de beperkte 
set aan parameters uit Deeltaak 3. Deze beperkte set aan parameters, beschouwd in Deeltaak 3, wordt hier 
wel uitgebreid met de nieuwe socio-demografische parameters van het Rijksregister en de klimaat 
genormaliseerde KMI-parameters. Ook hier is de kwaliteit van de bekomen modellen opnieuw geëvalueerd 
door middel van een aantal nodige model diagnostics. Om zuiver te vergelijken welke impact de nieuwe 
socio-demografische parameters hebben op de modellen uit Deeltaak 3 worden eerst de modellen uit 
Deeltaak 3 (i.e., model 4 voor elke cluster) herrekend (ter referentie, op basis van de geüpdatete finale EPB- 
en EPC-subsets uit Hoofdstuk 6) alvorens een overzicht te geven van de nieuwe modellen (i.e., model 6).

6.1. Herneming statistische voorspellingsmodellen
6.1.1. EPB - Analyse cluster O1
Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal primair energiegebruik voorspeld en vergeleken het totaal reëel primair 
energiegebruik.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt het beste model uit Deeltaak 3, op basis van een beperkt 
aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en 
kunnen invoeren), inclusief het E-peil herrekend (ter referentie voor de volgende modellen).

Het multipele regressiemodel kan ∽51% (N.B., BO: 50%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De formule voor het regressiemodel wordt geschreven als:

met N het aantal verklarende variabelen (i.e., 1 in dit geval) en , , ,  en  in Tabel 6.1.

Y = β0(X0) +
N

∑
i=1

Xi − Q2(Xi)
IQ R(Xi)

⋅ βi

β0 βi Xi Q2(Xi) IQ R(Xi)
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Tabel 6.1 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9723,64; Y+9723,64]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5707,04; Y+5707,04] en [Y-3346,23; Y+3346,23]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9723,64 kWh/j en  Y+9723,64 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)
0 1 (i.e., cte) - [18927,63;19192,67] 19029,38 - -
1 A_bruikbaar - [1488,63;1894,18] 1780,64 189,34 86,17
2 V_epr - [3072,08;3504,07] 3230,40 600,47 275,50
3 X_Open - [906,26;1239,40] 967,92 0 1
4 X_Gesloten - [-1220,96;-919,90] -1177,72 0 1
5 X_kelder - [512,65;853,87] 744,67 0 1
6 Longitude - [352,36;578,26] 442,47 4,18 1,30
7 Aanvraagjaar - [-1282,15;-819,22] -909,85 2010 3
8 X_Vent_D - [417,66;717,67] 666,68 0 1
9 X_PV - [-5081,43;-4597,69] -4865,68 0 1
10 X_rv;aardgas - [1456,25;2067,58] 1709,31 1 1
11 X_RK - [421,33;1923,65] 1530,58 0 1
12 E - [2035,46;2328,52] 2230,70 69,00 21,00
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (aanvullende opdracht) (model 6)
In Figuur 6.1 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.1 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽57% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 6.2.
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Tabel 6.2 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9146,16; Y+9146,16]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5368,10; Y+5368,10] en [Y-3147,50; Y+3147,50]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9146,16 kWh/j en  Y+9146,16 kWh/j.

In Tabel 6.3 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
∽6% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.3 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1. 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [18826,88;19165,10] 18977,23 - -
1 A_bruikbaar - [1164,15;1588,32] 1369,21 189,10 85,40
2 V_epr - [2932,28;3371,20] 3182,37 600,58 274,94
3 X_Open - [959,54;1289,55] 1092,45 0 1
4 X_Gesloten - [-1189,59;-894,14] -1029,40 0 1
5 X_kelder - [749,71;1060,03] 934,36 0 1
6 Aanvraagjaar - [-1241,85;-816,30] -860,72 2010 3
7 X_Vent_D - [425,67;713,99] 571,86 0 1
8 X_PV - [-5482,22;-4968,56] -5260,08 0 1
9 X_rv;aardgas - [1424,28;2026,31] 1665,34 1 1
10 X_RK - [624,95;2131,46] 1490,90 0 1
11 E - [2034,41;2313,60] 2219,92 69,00 21,00
12 N_bewoners - [1770,97;2191,31] 1992,43 3 2
13 N_volwassenen - [547,15;849,64] 704,27 2 1
14 X_1V0K - [-1837,66;-1191,28] -1438,97 0 1
15 X_2V0K - [-750,62;-252,87] -492,88 0 1
16 X_2V1K - [168,33;613,21] 425,73 0 1
17 X_2V_K - [-1238,82;-803,98] -1034,25 1 1

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽0% - - -

model 4 12 ∽51% Y ± 9723,64 Y ± 5707,04 Y ± 3346,23
model 6 17 ∽57% Y ± 9146,16 Y ± 5368,10 Y ± 3147,50
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6.1.2. EPB - Analyse cluster O2
Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch. maar wel gekend is (i.e., aardolie. 
aardgas. hout. pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten. hulpenergie en koeling (indien aanwezig). verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt het beste model uit Deeltaak 3, op basis van een beperkt 
aantal eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en 
kunnen invoeren), inclusief het E-peil herrekend (ter referentie voor de volgende modellen).

Het multipele regressiemodel kan ∽37% (N.B., BO: 36%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.4.

Tabel 6.4 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4930,91; Y+4930,91]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2894,07; Y+2894,07] en [Y-1696,89; Y+1696,89]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4930,91 kWh/j en  Y+4930,91 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [7975,96;8109,70] 8039,85 - -
1 A_bruikbaar - [607,20;815,44] 707,03 185,27 81,60
2 V_epr - [952,87;1169,73] 1038,73 587,73 262,44
3 X_Open - [189,61;376,85] 306,75 0 1
4 X_Gesloten - [-395,43;-215,72] -297,21 0 1
5 X_kelder - [111,21;277,49] 213,41 0 1
6 Aanvraagjaar - [-979,20;-640,45] -689,49 2010 3
7 X_PV - [-4973,51;-4722,20] -4874,28 0 1
8 X_Vent_C - [267,05;586,29] 431,96 1 1
9 X_Vent_D - [618,04;956,74] 784,77 0 1
10 X_RK - [3429,42;956,74] 3731,16 0 1
11 E - [134,13;278,45] 188,32 70,00 19,00
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)
In Figuur 6.2 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.2 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽48% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.5.
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Tabel 6.5 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-4479,26; Y+4479,26]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2628,99; Y+2628,99] en [Y-1541,47; Y+1541,47]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-4479,26 kWh/j en  Y+4479,26 kWh/j.

In Tabel 6.6 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
∽11% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.6 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [8222,08;8390,68] 8217,46 - -
1 A_bruikbaar - [401,97;604,81] 503,79 183,82 82,43
2 V_epr - [856,52;1055,77] 969,54 584,43 262,13
3 X_Open - [201,70;365,48] 284,92 0 1
4 X_Gesloten - [-339,59;-186,89] -257,66 0 1
5 X_kelder - [119,05;275,48] 187,38 0 1
6 Aanvraagjaar - [-900,06;-582,19] -741,79 2010 4
7 X_PV - [-5222,02;-4938,73] -4893,44 0 1
8 X_Vent_C - [240,78;525,36] 282,06 1 1
9 X_Vent_D - [606,61;918,97] 647,14 0 1
10 X_RK - [2913,18;3764,11] 3351,43 0 1
11 E - [155,69;279,90] 271,70 70,00 20,00
12 N_bewoners - [1555,56;1849,83] 1648,86 3 2
13 N_kinderen - [-783,17;-418,44] -497,64 1 2
14 X_1V0K - [-1657,35;-1247,09] -1610,62 0 1
15 X_2V0K - [-750,23;-425,31] -657,78 0 1
16 X_1V_K - [-889,80;-442,24] -786,86 0 1
17 X_2V_K - [-769,07;-445,01] 708,54 1 1
18 Δ_GHI - [45,53;120,80] 88,53 4,48 20,25

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-2% - - -

model 4 11 ∽37% Y ± 4930,91 Y ± 2894,07 Y ± 1696,89
model 6 18 ∽48% Y ± 4479,26 Y ± 2628,99 Y ± 1541,47
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6.1.3. EPB - Analyse cluster A2
Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief het E-peil.

Het multipele regressiemodel kan ∽52% (N.B., BO: 51%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.7.

Tabel 6.7 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6112,75; Y+6112,75]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3587,72; Y+3587,72] en [Y-2103,61; Y+2103,61]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6112,75 kWh/j en  Y+6112,75 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [11146,14;11309,01] 11203,78 - -
1 log(A_bruikbaar) - [591,99;834,72] 667,88 5,26 0,44
2 log(V_epr) - [2692,30;2957,36] 2839,77 6,42 0,44
3 X_Open - [1007,14;1178,30] 1146,86 0 1
4 X_Gesloten - [-718,89;-538,20] -601,72 0 1
5 X_kelder - [404,31;580,74] 508,75 0 1
6 Longitude - [324,77;458,81] 401,11 4,18 1,29
7 Aanvraagjaar - [-481,48;-284,45] -319,84 2010 3
8 X_Vent_C - [-435,02;-89,77] -225,86 1 1
9 X_Vent_D - [-348,60;-1,83] -138,26 0 1
10 X_PV - [881,13;1126,24] 1003,19 0 1
11 E - [1679,40;1837,71] 1770,94 69,00 21,00
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)
In Figuur 6.3 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.3 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽53% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 6.8.
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Tabel 6.8 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-6049,61; Y+6049,61]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-3550,66; Y+3550,66] en [Y-2081,87; Y+2081,87]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-6049,61 kWh/j en  Y+6049,61 kWh/j.

In Tabel 6.9 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
quasi geen winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.9 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [11020,53;11208,76] 11092,48 - -
1 log(A_bruikbaar) - [519,17;755,58] 674,34 5,26 0,43
2 log(V_epr) - [2637,22;2880,17] 2729,88 6,42 0,44
3 X_Open - [1009,77;1185,61] 1165,84 0 1
4 X_Gesloten - [-707,86;-531,04] 650,56 0 1
5 X_kelder - [392,25;571,49] 468,71 0 1
6 Aanvraagjaar - [-495,18;-289,74] -330,69 2010 3
7 X_Vent_C - [-208,73;-63,53] -120,54 1 1
8 X_PV - [890,67;1132,42] 1008,34 0 1
9 E - [1708,61;1851,76] 1820,02 69,00 21,00
10 N_bewoners - [389,37;617,48] 539,24 3 2
11 N_volwassenen - [193,52;360,41] 190,82 2 1
12 X_1V0K - [-680,86;-300,70] -475,88 0 1
13 X_2V0K - [-431,84;-158,62] -262,57 0 1
14 X_2V1K - [91,97;336,25] 274,28 0 1
15 X_2V_K - [-604,72;-359,03] -526,61 1 1
16 Δ_T_mean - [397,45;599,18] 446,11 0,06 0,24
17 Δ_DD - [539,69;773,89] 572,92 -31,48 69,51
18 Δ_GHI - [-161,69;-65,24] -107,12 4,04 19,61

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽-4% - - -

model 4 11 ∽52% Y ± 6112,75 Y ± 3587,72 Y ± 2103,61
model 6 18 ∽53% Y ± 6049,61 Y ± 3550,66 Y ± 2081,87
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6.1.4. EPB - Analyse cluster B1
Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief het E-peil.

Het multipele regressiemodel kan ∽64% (N.B., BO: 64%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.10.

Tabel 6.10 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-8771,67; Y+8771,67]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5148,30; Y+5148,30] en [Y-3018,63; Y+3018,63]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-8771,67 kWh/j en  Y+8771,67 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [16532,32;17883,12] 17381,96 - -
1 A_bruikbaar - [296,69;1611,07] 943,31 233,77 91,50
2 V_epr - [803,84;2302,34] 1449,63 756,87 315,68
3 X_Open - [430,03;1619,82] 1254,02 1 1
4 X_kelder - [17,18;1130,50] 554,03 0 1
5 Aanvraagjaar - [-2787,56;-1394,48] -2262,48 2011 5
6 X_PV - [-6774,12;-5044,66] -5967,17 0 1
7 N_pv - [-641,54;-25,61] -60,26 0 1
8 X_Vent_D - [-1211,94;-134,65] -273,51 1 1
9 E - [3118,35;4361,72] 3909,56 35,00 26,00
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)
In Figuur 6.4 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.4 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽65% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 6.11.

Tabel 6.11 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [16712,17;18046,72] 17650,82 - -
1 A_bruikbaar - [140,05;1462,46] 964,18 233,77 91,50
2 V_epr - [622,11;2079,24] 1067,34 756,87 315,68
3 X_Open - [492,43;1620,63] 1287,16 1 1
4 Aanvraagjaar - [-2776,55;-1421,66] -2214,01 2011 5
5 X_PV - [-6926,28;-5253,43] -6200,32 0 1
6 N_pv - [-603,55;-25,09] -59,11 0 1
7 E - [3301,80;4511,84] 4021,81 35,00 26,00
8 N_bewoners - [737,77;2098,74] 1260,21 3 2
9 N_volwassenen - [84,49;1119,44] 727,19 2 1
10 X_1V0K - [-3677,52;-669,04] -2588,30 0 1
11 X_2V0K - [-2196,44;-108,44] -1482,99 0 1
12 X_2V_K - [-2476,66;-742,32] -1590,32 1 1
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Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-8745,84; Y+8745,84]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5133,14; Y+5133,14] en [Y-3009,74; Y+3009,74]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-8745,84 kWh/j en  Y+8745,84 kWh/j.

In Tabel 6.12 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
quasi geen winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.12 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster B1.

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPB-berekening - ∽20% - - -

model 4 9 ∽64% Y ± 8771,67 Y ± 5148,30 Y ± 3018,63
model 6 12 ∽65% Y ± 8745,84 Y ± 5133,14 Y ± 3009,74
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6.1.5. EPC - Analyse cluster O1
Cluster O1 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water enkel aardgas en/of elektriciteit kan zijn (exhaustief). In deze 
cluster wordt steeds het totaal primair energiegebruik voorspeld en vergeleken het totaal reëel primair 
energiegebruik.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽38% (N.B., BO: 38%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.13.

Tabel 6.13 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-13311,90; Y+13311,90]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-7813,07; Y+7813,07] en [Y-4581,08; Y+4581,08]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-13311,90 kWh/j en  Y+13311,90 kWh/j.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [22709,47;24600,88] 24241,56 - -
1 A_bruikbaar - [3619,91;4644,51] 3987,68 157,40 64,43
2 V_ruimteclusters - [387,76;1366,70] 1011,11 471,00 201,28
3 X_Open - [1574,27;2207,12] 1978,04 0 1
4 X_Gesloten - [-2056,51;-1550,92] -2046,15 0 1
5 X_kelder - [402,11;886,90] 584,18 0 1
6 Longitude - [588,11;906,73] 659,45 4,29 1,03
7 X_rv;vloervw - [3527,67;5066,05] 3959,02 0 1
8 X_rv;radia/convec - [2141,49;2950,77] 2723,72 1 1
9 X_rv;luchtvw - [2798,37;5607,62] 4537,44 0 1
10 X_sww;vrvat - [1636,70;2334,29] 2038,91 0 1
11 X_PV - [-4475,43;-3494,59] -4317,91 0 1
12 X_RK - [920,86;2156,90] 1762,43 0 1
13 X_rv;aardgas - [56,44;1110,03] 138,78 1 1
14 X_rv;cond - [-1703,55;-1171,84] -1112,33 0 1
15 X_WP - [-6676,19;-1428,82] -5190,10 0 1
16 X_sww;aardgas - [532,09;1400,09] 813,36 1 1
17 X_ZC - [-2595,53;-748,28] -1591,38 0 1
18 ES - [1738,91;2104,84] 1905,29 324,00 210,00
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In Figuur 6.5 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.5 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽43% van de variatie in het totaal reëel primair energiegebruik verklaren. 
De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden gegeven in Tabel 6.14.
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Tabel 6.14 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-12843,03; Y+12843,03]. Het 75% en 
50% predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-7537,88; Y+7537,88] en [Y-4419,72; Y+4419,72]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-12843,03 kWh/j en  Y+12843,03 kWh/j.

In Tabel 6.15 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
∽5% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.15 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1. 

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [22918,88;24822,97] 24358,56 - -
1 A_bruikbaar - [2997,27;4035,12] 3549,92 157,20 64,58
2 V_ruimteclusters - [496,00;1497,42] 982,33 471,20 200,74
3 X_Open - [1830,64;2445,82] 2296,86 0 1
4 X_Gesloten - [-2133,79;-1642,37] -1771,43 0 1
5 X_kelder - [512,27;1020,29] 791,14 0 1
6 X_rv;vloervw - [3873,42;5433,03] 4678,72 0 1
7 X_rv;radia/convec - [2148,53;2934,68] 2584,71 1 1
8 X_rv;luchtvw - [3148,96;5636,60] 4542,79 0 1
9 X_sww;vrvat - [1726,04;2307,99] 2013,70 0 1
10 X_PV - [-4692,83;-3660,99] -4299,29 0 1
11 X_RK - [1052,36;2407,74] 1555,75 0 1
12 X_rv;cond - [-1493,22;-976,90] -1308,51 0 1
13 X_WP - [-7450,78;-2353,25] -5375,93 0 1
14 X_sww;aardgas - [704,45;1441,93] 1006,96 1 1
15 X_ZC - [-2386,67;-594,24] -1573,52 0 1
16 ES - [1664,83;2019,45] 1817,95 322,00 210,00
17 N_bewoners - [1316,11;1821,06] 1530,54 2 1,58
18 N_volwassenen - [690,19;1146,31] 976,64 2 1
19 X_1V0K - [-1555,76;-556,61] -1015,87 0 1
20 X_2V0K - [-1258,90;-475,36] -797,25 0 1
21 X_2V_K - [-1557,61;-859,13] -1128,02 0 1
22 Δ_DD - [65,32;378,43] 185,56 -26,72 59,32

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-15% - - -

model 4 18 ∽38% Y ± 13311,90 Y ± 7813,07 Y ± 4581,08
model 6 22 ∽43% Y ± 12843,03 Y ± 7537,88 Y ± 4419,72
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6.1.6. EPC - Analyse cluster O2
Cluster O2 bevat alle wooneenheden die zéker een elektriciteitsteller hebben en waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water productie niet elektrisch. maar wel gekend is (i.e., aardolie. 
aardgas. hout. pellets). In deze cluster is de gemeten elektriciteitsafname dus voornamelijk het gevolg van 
het gebruik van huishoudapparaten. hulpenergie en koeling (indien aanwezig). verminderd met de decentrale 
elektriciteitsopwekking door PV (indien aanwezig). In deze cluster wordt steeds het karakteristiek voorspeld 
primair energiegebruik voor hulpenergie en koeling verminderd met de voorspelde primaire energiebesparing 
door PV vergeleken met het reëel primair elektriciteitsgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽36% (N.B., BO: 41%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.16.

Tabel 6.16 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-3963,14; Y+3963,14]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2326,06; Y+2326,06] en [Y-1363,85; Y+1363,85]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-3963,14 kWh/j en  Y+3963,14 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [6914,91;7021,49] 6958,54 - -
1 log(A_bruikbaar) - [635,86;868,19] 664,42 5,07 0,38
2 V_ruimteclusters - [725,43;968,58] 877,63 479,52 196,86
3 X_Open - [543,30;708,87] 541,52 0 1
4 Longitude - [81,28;176,34] 172,42 4,40 1,01
5 Bouwjaar - [70,32;153,69] 115,39 1970 26
6 X_rv;vloervw - [166,91;602,74] 256,07 0 1
7 X_sww;vrvat - [259,88;444,79] 385,20 0 1
8 X_PV - [-3289,90;-2915,36] -2930,60 0 1
9 X_RK -  [2398,43;3095,53] 2754,42 0 1
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)
In Figuur 6.6 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.6 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽45% van de variatie in het reëel primair huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.17.
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Tabel 6.17 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-3846,80; Y+3846,80]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-2257,78; Y+2257,78] en [Y-1323,81; Y+1323,81]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-3846,80 kWh/j en  Y+3846,80 kWh/j.

In Tabel 6.18 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
∽5% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.18 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [6905,01;7272,84] 7135,39 - -
1 log(A_bruikbaar) - [278,07;529,15] 410,48 5,07 0,39
2 V_ruimteclusters - [853,44;1124,48] 1000,05 478,69 196,65
3 X_Open - [627,54;786,42] 721,75 0 1
4 Bouwjaar - [83,57;163,12] 113,40 1970 26
5 X_rv;vloervw - [349,32;782,67] 533,36 0 1
6 X_sww;vrvat - [203,40;379,25] 276,61 0 1
7 X_PV - [-3373,91;-2899,58] -3161,82 0 1
8 X_RK - [2221,42;3101,95] 2754,19 0 1
9 N_bewoners - [681,88;947,81] 777,55 2,25 1,5
10 N_kinderen - [-794,23;-541,81] -689,23 1 2
11 X_1V0K - [-1132,45;-741,63] -946,76 0 1
12 X_1V1K - [-603,49;-143,07] -464,74 0 1
13 X_2V0K - [-656,85;-342,82] -541,47 0 1
14 X_2V1K - [-631,34;-359,20] -517,11 0 1
15 X_2V2K - [-416,25;-193,35] -349,64 0 1
16 Δ_GHI - [82,42;161,87] 133,21 -0,77 18,88

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-2% - - -

model 4 9 ∽36% Y ± 3963,14 Y ± 2326,06 Y ± 1363,85
model 6 16 ∽45% Y ± 3846,80 Y ± 2257,78 Y ± 1323,81
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6.1.7. EPC - Analyse cluster A2
Cluster A2 bevat alle wooneenheden die zéker een aardgas- en elektriciteitsteller hebben en waarvoor de 
energiedrager voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie aardgas is. In deze cluster wordt 
steeds het karakteristiek voorspeld primair energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water 
productie vergeleken met het reëel primair aardgasgebruik volgens Fluvius.

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + EPC-score) (model 4)
In dit klassiek multipele regressiemodel wordt een model opgebouwd op basis van een beperkt aantal 
eenvoudig consulteerbare gebouwparameters (i.e., parameters die bewoners eenvoudig weten en kunnen 
invoeren), inclusief de EPC-score.

Het multipele regressiemodel kan ∽41% (N.B., BO: 40%) van de variatie in het totaal reëel primair 
energiegebruik verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie coëfficiënten worden 
gegeven in Tabel 6.19.

Tabel 6.19 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9927,32; Y+9927,32]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5826,58; Y+5826,58] en [Y-3416,33; Y+3416,33]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9927,32 kWh/j en  Y+9927,32 kWh/j.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [15176,55;15542,91] 15352,70 - -
1 A_bruikbaar - [3758,95;4046,98] 3856,87 161,63 67,68
2 X_Open - [1460,42;1940,09] 1749,50 0 1
3 X_Gesloten - [-1563,37;-1164,41] -1282,71 0 1
4 X_kelder - [449,48;824,99] 645,93 0 1
5 Longitude - [505,97;734,60] 591,56 4,37 0,95
6 X_dakisolatie - [11,24;498,99] 233,04 1 1
7 X_rv;cond - [-1128,92;-743,24] -933,11 1 1
8 X_sww;vrvat - [1581,79;2050,09] 1862,19 0 1
9 ES - [1886,66;2173,68] 2042,22 291,00 176,00
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)
In Figuur 6.7 wordt een spreidingsdiagram van de training-dataset (links) en een spreidingsdiagram 
weergegeven van de validatie-set (rechts) weergegeven. De regressiecoëfficiënten zijn de gestandaardiseerde 
coëfficiënten, de grootte-orde zegt iets over de invloed van de variabele op de uitkomst (i.e., hoe groter in  
absolute waarde, hoe meer invloed). De R2-waarde van de validatie-set komt overeen met die van de 
training-set en bijgevolg kan het model als gevalideerd beschouwd worden.

Figuur 6.7 - Spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de training set (links) en een 
spreidingsdiagram van het reëel en voorspeld primair energiegebruik voor de test set (rechts).

Het multipele regressiemodel kan ∽44% van de variatie in het reëel primair energiegebruik voor 
ruimteverwarming en warm water verklaren. De verklarende parameters en hun bijhorende regressie 
coëfficiënten worden gegeven in Tabel 6.20.
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Tabel 6.20 - Overzicht van de verschillende coëfficiënten in de regressievergelijking.

Het 95% predictie-interval voor het bovenstaande model bedraagt [Y-9806,54; Y+9806,54]. Het 75% en 50% 
predictie-interval bedraagt respectievelijk [Y-5755,69; Y+5755,69] en [Y-3374,76; Y+3374,76]. Ter 
illustratie betekent dit dat de predictie van het reëel totaal energiegebruik voor een ongeziene case met 95% 
zekerheid ligt tussen Y-9806,54 kWh/j en  Y+9806,54 kWh/j.

In Tabel 6.21 wordt vervolgens weergegeven hoe dit nieuwe model (inclusief socio-demografische en 
klimaatparameters) zich verhoudt ten opzichte van het beste model uit Deeltaak 3. Er wordt opgemerkt dat 
slechts ∽3% winst in verklarend vermogen wordt geboekt.

Tabel 6.21 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2.

i X_ B_ 95% CI 𝛽_ Q2(X_) IQR(X_)

0 1 (i.e., cte) - [15221,61;15649,42] 15440,50 - -
1 A_bruikbaar - [3546,92;3842,51] 3653,27 161,63 67,68
2 X_Open - [1528,26;1995,90] 1846,84 0 1
3 X_Gesloten - [-1545,36;-1150,06] 1271,36 0 1
4 X_kelder - [386,35;752,48] 563,45 0 1
5 X_dakisolatie - [81,37;551,97] 291,19 1 1
6 X_rv;cond - [-999,78;-619,58] -790,95 1 1
7 X_sww;vrvat - [1485,47;1940,93] 1759,24 0 1
8 ES - [1880,39;2151,34] 2036,81 291,00 176,00
9 N_bewoners - [624,66;1060,14] 906,45 2,5 2
10 N_volwassenen - [446,14;812,43] 601,12 2 1
11 X_1V_K - [173,26;1013,97] 535,11 0 1
12 X_2V_K - [-498,03;-35,03] -280,09 0 1
13 Δ_T_mean - [303,87;748,07] 484,74 0,04 0,22
14 Δ_DD - [464,72;1000,37] 672,88 -24,15 58,99
15 Δ_SH - [-414,47;-195,87] -300,31 223,15 72,45

#verklarende 
parameters

adj. R2 95% PI 75% PI 50% PI

pure EPC-berekening - ∽-24 - - -

model 4 10 ∽41% Y ± 9927,32 Y ± 5826,58 Y ± 3416,33
model 6 15 ∽44% Y ± 9806,54 Y ± 5755,69 Y ± 3374,76
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6.1.8. EPC - Analyse cluster B1
Cluster B1 bevat alle wooneenheden die alleen een elektriciteitsteller hebben én waarvoor de energiedrager 
voor ruimteverwarming én sanitair warm water productie enkel elektriciteit is. In deze cluster wordt steeds 
het totaal karakteristiek voorspeld primair energiegebruik vergeleken met het totaal reëel primair 
energiegebruik volgens Fluvius (i.e., het elektriciteitsgebruik). Helaas is beschikt cluster B1 over te weinig 
EPC-wooneenheden om betrouwbare modellen op te bouwen en conclusies te trekken.
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6.2. Conclusie
In dit Hoofdstuk 6 werd een herneming van de klassieke lineaire regressie modellen uit Deeltaak 3 
besproken, maar dit keer met inbegrip van socio-demografische parameters en klimaat genormaliseerde 
klimaatparameters. Zowel voor de EPB-clusters als voor de EPC-clusters valt op dat de lineaire regressie 
modellen met inbegrip van socio-demografische parameters weinig extra variatie in het reëel aardgasgebruik 
en totaal energiegebruik voorspellen. In het geval van de modellen die het reëel elektriciteitsgebruik trachten 
te voorspellen is er wel een duidelijke impact (i.e., ∽11% extra voorspellende kracht bij de EPB-
wooneenheden en ∽9% extra voorspellende kracht bij de EPC-wooneenheden). 

Uit de correlatie-analyses in Hoofdstuk 5 bleek al dat van alle nieuwe parameters (i.e., socio-demografische 
parameters en klimaatparameters) het aantal bewoners het sterkte verband vertoonde met het reëel 
energiegebruik. Uit de nieuw opgebouwde lineaire regressiemodellen (i.e., model 6) blijkt eveneens dat, van 
alle nieuwe parameters, het aantal bewoners de sterkste regressie-coëfficiënten heeft en dus het meeste 
bijdraagt in de extra variatie die voorspeld wordt. De klimaat genormaliseerde klimaatparameters blijken 
allemaal eerder weinig bijdrage te leveren tot de modellen. Voor een aantal modellen (voornamelijk bij het 
voorspellen van het aardgasgebruik in cluster A2) zijn de klimaatparameters wel significant, echter de 
regressie-coëfficiënten blijven laag.

Uit de nieuwe regressiemodellen blijkt dat de helft van de variatie in het reëel totaal energiegebruik en het 
aardgasgebruik onverklaard blijft. Ook in het geval van het elektriciteitsgebruik blijft iets meer dan de helft 
van de variatie in het reëel elektriciteitsgebruik onverklaard. De resterende, onverklaarde variatie in het reëel 
energiegebruik is toe te schrijven aan parameters die momenteel niet in het bekomen regressiemodel 
aanwezig zijn (e.g., extra socio-demografische parameters en gebruikersgedrag), onjuiste parameterwaarden 
in de huidige set verklarende parameters ofwel het feit dat een meer complex model nodig is, dat de variatie 
in het reëel energiegebruik mogelijks beter kan voorspellen.

Uit de model diagnostics (i.e., heteroscedasticiteit en normaliteit) en validatie-testen blijkt wederom dat de 
kwaliteit van de modellen gegarandeerd is voor alle besproken uitgebreidere lineaire regressiemodellen in de 
voorgaande clusters. Tot slot wordt opgemerkt dat ondanks dat de kwaliteit van de modellen gegarandeerd is 
en een behoorlijk deel van de variatie in het reëel energiegebruik verklaard kan worden met de beschikbare 
parameters in de databases, de onzekerheid op de voorspelling (i.e., predictie-intervallen) toch nog steeds 
behoorlijk groot is. 
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7. EINDCONCLUSIE
Deze studie rond het reëel jaarlijks energiegebruik heeft tot doel om voor Vlaamse eengezinswoningen (i.e., 
geen appartementen) (i) de relatie tussen het reëel energiegebruik en de gebouwparameters te beschrijven en 
(ii) te onderzoeken welke soort statistische voorspellingsmodellen mogelijk en zinvol zijn en wat de te 
verwachten betrouwbaarheid ervan is. 

De aangeleverde datasets voor deze studie (i.e., Fluvius-verbruiken, VEKA EPB- en EPC-gebouwdata en 
socio-demografische data van het Rijksregister) bevatten 135166 EPB-wooneenheden (i.e., Vlaamse 
nieuwbouwwoningen gebouwd na 2006) en 122680 EPC-wooneenheden (i.e., Vlaamse bestaande 
eengezinswoningen gebouwd vóór 2006 mét EPC-verslaggeving tussen 2015 en 2018 én gekend bouwjaar), 
waarvan na data-cleansing, -filtering en -koppeling (zie sectie 1.2), respectievelijk 68228 EPB-
wooneenheden (i.e., 50,5%) en 69870 EPC-wooneenheden (i.e., 57,0%) overblijven in de finale subsets voor 
de Basisopdracht (i.e., Hoofdstuk 1, 2 en 3) en de Vereiste Optie (i.e., Hoofdstuk 4) en respectievelijk 55928 
EPB-wooneenheden (i.e., 41,4%) en 31010 EPC-wooneenheden (i.e., 25,3%) overblijven in de finale subsets 
voor de Aanvullende Opdracht (i.e., Hoofdstuk 5 en 6). De belangrijkste redenen waardoor cases wegvallen 
of geweerd dienen te worden uit de finale subsets zijn (i) de data-koppeling (i.e., ontbreken van 
wooneenheid-ID’s in bepaalde datasets), (ii) conflicten over de aanwezigheid van een PV-installatie, (iii) een 
gebrek aan meerdere jaarlijkse betrouwbare gas- en/of elektriciteitsgebruiken en (iv) het hebben een andere 
energiedrager dan aardgas of elektriciteit voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water (waarvoor geen 
reële energiegebruiksdata beschikbaar is voor analyses en modellering). De finale EPB- en EPC-subsets zijn, 
ondanks het wegvallen van grote aantallen EPB- en EPC-wooneenheden, nog steeds zeer groot, ze 
weerspiegelen de variatie in de totale datasets goed en worden voldoende representatief bevonden voor 
verdere statistische analyse en modellering. Merk echter op dat de bekomen subsets geen representativiteit 
garanderen voor het volledige Vlaamse woningpatrimonium, daar enkel eengezinswoningen beschouwd 
worden (i.e., geen appartementen), niet alle Vlaamse eengezinswoningen een E-peil of EPC-kengetal hebben 
en specifiek in het geval van de EPC-wooneenheden slechts een beperkt aantal EPC-indienjaren in deze 
studie worden beschouwd (i.e., woningen met een EPC opgemaakt tussen 2015 en 2018). 

Binnen de finale subsets worden groepen woningen onderscheiden in subclusters (zie Clustering sectie 1.4.3) 
voor verdere analyse (Hoofdstuk 2 en 5) en de opmaak van statistische voorspellingsmodellen (Hoofdstuk 3, 
4 en 6). Deze subclustering is nodig om verschillende aspecten van het gebouw energiegebruik in 
Vlaanderen apart te kunnen beschouwen (i.e., het totaal energiegebruik (aardgas en elektriciteit samen), het 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik, het energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water, het 
energiegebruik voor ruimteverwarming, het energiegebruik voor sanitair warm water, het energiegebruik 
voor koken op aardgas en het totaal elektriciteitsgebruik). De volgende subclusters zijn onderscheiden:
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Tabel 7.1 - Overzicht van de clusters en de beoogde analyse op het reëel verbruik (zie ook 1.4.3 Clustering).

Uit de analyses volgt dat het totaal reëel primair energiegebruik algemeen sterk overschat wordt door de 
EPB- en EPC-berekening. Deze overschatting is niet gelijkmatig, hoe slechter het E-peil en EPC-kengetal, 
hoe hoger de overschatting. Verder vlakt het reëel primair energiegebruik quasi volledig af bij de slechtste 
EPC-niveau’s terwijl bij de beste niveau’s van de EPB en EPC (i.e., E<40 en EPC < 100 kWh/m2•j) het reëel 
energiegebruik dan hoger komt te liggen dan het karakteristiek voorspeld energiegebruik (zie cluster ‘O1’ in 
EPB sectie 2.1.1 en EPC sectie 2.2.1). Dit zijn bevindingen die overeenkomen met de literatuur (e.g., Majcen 
et al., 2013 in Nederland of Sunikka-Blank & Galvin, 2012 in Duitsland). Dit laatste kan voornamelijk 
toegewezen worden aan het huishoudelijk elektriciteitsgebruik (i.e., huishoudtoestellen en verlichting), 
hetgeen niet in de EPB- en EPC-berekening meegenomen wordt (zie cluster O2 in EPB sectie 2.1.2 en EPC 
sectie 2.2.2). Bovenstaande bevinding zit ook in de lijn van wat gezien wordt in de analyses van het 
aardgasgebruik voor wie ruimteverwarming en sanitair warm water produceert op aardgas (zie cluster A2 in 
EPB sectie 2.1.3 en EPB sectie 2.2.3), waar over alle energieprestatieniveau’s heen, ook de beste E-peilen en 
EPC-niveau’s, het verbruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water gemiddeld overschat wordt door 
de EPB- en EPC-berekeningsmethode. Deze afwijking krimpt sterk wanneer gekeken wordt naar het 
aardgasgebruik bij woningen die enkel sanitair warm water elektrisch verwarmen (zie cluster A3 in EPB 
sectie 2.1.4 en EPC sectie 2.2.4), wat doet vermoeden dat niet enkel het energiegebruik voor 
ruimteverwarming, maar ook dat voor sanitair warm water wordt overschat.

Aangezien de Belgische netbeheerder Fluvius geen negatieve elektriciteitsgebruiken rapporteert (i.e., deze 
worden opgeslagen als nulverbruiken), dienen de reële elektriciteitsgebruiken kleiner of gelijk aan nul 
geweerd te worden tijdens de data-cleansing en -filtering van de datasets, wat met zich meebrengt dat voor 
woningen met PV-panelen én een reëel elektriciteitsgebruik gelijk aan nul geen analyses aangaande het 
elektriciteitsgebruik kunnen gebeuren (en dus ook geen analyses aangaande het totaal energiegebruik). Ook 
over woningen die enkel sanitair warm water verwarmen op aardgas kan niets vermeld worden mits deze 
groep woningen enerzijds te klein is om representatieve conclusies uit te trekken en anderzijds de reële 
energiegebruiken opvallend hoog blijken, waardoor de bepaling van de energiedrager voor 
ruimteverwarming waarschijnlijk niet volledig zuiver is. Verder is nooit geweten welke gezinnen koken op 
aardgas, dan wel elektriciteit (tenzij voor wie enkel een elektriciteitsteller heeft (i.e., cluster B1)) wat ook een 
beetje extra bias geeft aan de analyses op het totaal reëel energiegebruik (cluster O1), het 
elektriciteitsgebruik (cluster O2) en het aardgasgebruik (cluster A2, A3 en A4).

De resultaten van de geteste modelbeoordeling-metrics (i.e., R2, RMSE en MAE) voor de EPB- en EPC-

Cluster Beschrijving Analyse reëel energiegebruik
O1 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas 

en/of elektriciteit
Totaal primair reëel energiegebruik 
(i.e., aardgas + elektriciteit)

O2 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water niet op 
elektriciteit, maar gekend

Primair reëel elektriciteitsgebruik

A2 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas Primair reëel aardgasgebruik
A3 Wooneenheden met ruimteverwarming op aardgas Primair reëel aardgasgebruik
A4 Wooneenheden met sanitair warm water op aardgas Primair reëel aardgasgebruik
A5 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 

elektriciteit
Primair reëel aardgasgebruik
(i.e., koken op aardgas)

B1 Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op 
elektriciteit

Primair reëel elektriciteitsgebruik

PAGINA
292

DATUM
2020-2021



berekeningsmethode (i.e., ) onderbouwen de bovenstaande besluiten. Voor alle 
bestudeerde subclusters is er een zeer zwakke overeenkomst tussen het karakteristiek voorspelde 
energiegebruik en het reëel energiegebruik, in die mate zelfs dat de R-kwadraat coëfficiënten ongeveer gelijk 
zijn aan nul of lager. Er is weliswaar een sterkere overeenkomst zichtbaar bij de reële aardgasgebruiken dan 
bij de reële elektriciteitsgebruiken (i.e., dit is verklaarbaar, sinds er weinig parameters in de EPB/EPC-
databank zitten die sterk gelinkt zijn met het huishoudelijk elektriciteitsgebruik), echter de R-kwadraat 
coëfficiënten zijn steeds zeer laag en de RMSE en MAE resultaten zeer hoog. Er kan zelfs gesteld worden 
dat gemiddeld gezien over alle wooneenheden heen binnen een subcluster het gemiddeld reëel 
energiegebruik eenzelfde of zelfs betere voorspelling is van het reëel energiegebruik dan het karakteristiek 
voorspelde energiegebruik.

Multipele lineaire regressiemodellen op basis van eenvoudig consulteerbare gebouwparameters en het E-peil 
of EPC-kengetal (zie Hoofdstuk 3) presteren algemeen relatief goed. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 
7.2 (N.B., BO = Basis Opdracht, H3). Algemeen worden betere model prestaties bekomen bij de subclusters 
met EPB-wooneenheden (i.e., de EPC-berekening maakt meer gebruik van default-waarden). Ook kan meer 
van de variatie in het reëel aardgasgebruik verklaard worden ten opzichte van de modellen voor het reëel 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik. 

Tabel 7.2 - Overzicht van de resultaten voor verschillende lineaire regressiemodellen voor clusters O1, O2, A2 en B1 (BO = Basis 
Opdracht, VO = Vereiste Optie, AO = Aanvullende Opdracht).

Voor de clusters die het reëel primair jaarlijks aardgasgebruik apart beschouwen (i.e., clusters A2) worden 
ook de neurale netwerken als data-driven modelleertechniek getest. Het maximale voorspellingsvermogen  
van deze modellen op basis van eenvoudig consulteerbare parameters blijkt gelijkaardig aan het 
voorspellingsvermogen voor de beste lineaire regressiemodellen. Bijgevolg lijken de kunstmatige neurale 
netwerken, gezien hun complexiteit weinig meerwaarde te bieden ten opzichte van de begrijpbare, relatief 
eenvoudige lineaire regressiemodellen.

In de Vereiste Optie (zie Hoofdstuk 4) wordt een herneming van de klassieke lineaire regressie modellen uit 
Deeltaak 3 besproken, maar dit keer op basis van een uitgebreidere set aan potentiële verklarende 

Qre··eel = Qkar. voorspeld

Cluster Opdracht EPB EPC
adj. R2 75% PI adj. R2 75% PI

O1 BO ∽49% 5805,88 ∽37% 10272,90
VO ∽50% 5710,75 ∽38% 9408,93
AO ∽57% 5368,10 ∽43% 7537,88

O2 BO ∽36% 2865,30 ∽39% 2894,59
VO ∽36% 2864,24 ∽41% 2857,08
AO ∽48% 2628,99 ∽45% 2257,78

A2 BO ∽36% 3671,70 ∽37% 7387,71
VO ∽36% 3581,42 ∽40% 7104,38
AO ∽48% 3550,66 ∽44% 5755,69

B1 BO ∽36% 5695,73 ∽19% 8070,53
VO ∽36% 5293,04 ∽19% 8060,85
AO ∽48% 5133,14 / /
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parameters. Zowel voor de EPB-clusters als voor de EPC-clusters valt het op dat de lineaire regressie 
modellen op basis van een uitgebreidere set parameters meer voorspellende kracht hebben (in vergelijking 
met de modellen in Deeltaak 3). Toch doen de modellen slechts 1-2% beter dan de beste modellen uit 
Deeltaak 3 (zie Tabel 7.2), wat de vraag oproept of de geringe winst in verklarende kracht wel opweegt tegen 
de extra complexiteit en de (vele) extra parameters in een uitgebreid lineaire regressiemodel.

In de Aanvullende Opdracht (zie Hoofdstuk 5 en 6) wordt opnieuw een herneming van de klassieke lineaire 
regressie modellen uit Deeltaak 3 besproken, maar dit keer met inbegrip van socio-demografische parameters  
(i.e., aantal gedomicilieerde bewoners, gezinssamenstelling en leeftijd op datum van december 2020) en 
klimaat genormaliseerde klimaatparameters (i.e., klimaat genormaliseerde gemiddelde jaarlijkse temperatuur, 
graaddagen, zonuren en globale zonne-irradiantie). Een overzicht wordt gegeven in Tabel 7.2 (N.B., AO = 
Aanvullende Opdracht, H6). Zowel voor de EPB-clusters als voor de EPC-clusters valt op dat de lineaire 
regressie modellen, met inbegrip van socio-demografische parameters relatief weinig extra variatie in het 
reëel aardgasgebruik voorspellen. In het geval van de modellen die het reëel elektriciteitsgebruik trachten te 
voorspellen is er wel een duidelijke impact. Uit de correlatie-analyses blijkt dat van alle nieuwe parameters 
in dit hoofdstuk (i.e., socio-demografische parameters en klimaatparameters) het aantal bewoners per 
wooneenheid het sterkste verband vertoont met het reëel energiegebruik.

Na verschillende iteraties in statistische modellen (Hoofdstuk 3, 4 en 6) wordt dus duidelijk dat de predictie 
resultaten uit data-driven statistische voorspellingsmodellen (i.e., multipele lineaire regressiemodellen) een 
veel betere overeenkomst hebben met het reëel energiegebruik dan de theoretische EPB-/EPC-berekening 
(i.e., hogere R-kwadraat coëfficiënten en beduidend lagere RMSE en MAE resultaten). De voorspellende 
kracht van de bekomen modellen is ook duidelijk groter vergeleken met gelijkaardige grootschalige studies 
uit Duitsland, Groot-Brittanië en Nederland (i.e., Rehdanz, 2007; Meier et al., 2010; Brounen et al., 2012 
met 8 tot 27% verklarend vermogen in hun modellen). Een recente studie uit Zwitserland (Cozza et al., 
2020) rapporteerde ∽40% verklarend vermogen voor hun lineaire regressiemodellen die het aardgasgebruik 
voorspellen.

Desalniettemin blijft de helft van de variatie in het reëel totaal energiegebruik, het aardgasgebruik en het 
elektriciteitsgebruik onverklaard. Dit betekent dat de rest van de variatie in het reëel energiegebruik toe te 
schrijven is aan parameters die momenteel niet in de aangeleverde datasets aanwezig zijn (e.g., bijkomende 
gedetailleerde gebouwparameters, bijkomende socio-demografische parameters, huishoudtoestellen en 
gebruikersgedrag), dat de parameterwaarden binnen de aangeleverde datasets onvoldoende accuraat zijn (i.e., 
door het gebruik van default-waarden en/of fouten in de EPB-/EPC-verslaggeving) of simpelweg dat een 
lineair model niet voldoende geschikt is om voldoende variatie in het reëel energiegebruik te verklaren (i.e., 
een complexer model met een hogere capaciteit zoals daar zijn de kwadratische regressie, de polynoom 
regressie, de spline regressie of black-box machine learning modellen zoals random forest of support 
vectoring machines presteert misschien beter. N.B., de praktijk bewijst dat neurale netwerken voor dit type 
toepassingen té flexibel zijn en moeilijk convergeren tot een globaal optimum). 

Op individuele gebouw niveau is duidelijk dat de lineaire regressiemodellen te zwak presteren voor enige 
gevolgtrekking. Op gebouw patrimonium niveau, daarentegen, kunnen de lineaire regressiemodellen wel een 
bruikbare tool zijn om patrimonium eigenaars (i.e., financiële instellingen zoals banken, overheden, 
huisvestingsmaatschappijen) te informeren en/of om het opstellen van beleid te ondersteunen.
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APPENDIX

Annex A: Data-exploratie en identificatie
Annex A bevat een uitbreiding op Tabel 1.1 uit Deeltaak 1 en bevat een korte beschrijving van de 
aangeleverde datasets door Fluvius en het VEKA.

i. Fluvius

Tabel A.1 - Overzicht van de Fluvius-datasets binnen de studie over reëel verbruik

Beide dataset bevatten reële, reeds genormaliseerde, jaarlijkse energiegebruiken (i.e., EAV) voor aardgas en 
elektriciteit op niveau van de wooneenheid, voor respectievelijk een set aan EPB- en EPC-wooneenheden. 
Verder geven ze de aanwezigheid van PV-panelen aan (volgens Fluvius) en een indicatie van het 
geïnstalleerde piekvermogen (indien geweten). Ook bevatten de datasets codes voor de verschillende soorten 
EAV-verbruiken (zie Tabel 1.2 en 1.3 in Sectie 1.2.2 van Deeltaak 1), waarop gefilterd kan worden indien 
gewenst.

v. EPB

Tabel A.2 - Overzicht van de EPB-datasets binnen de studie over reëel verbruik

• Aantal_EPB_aangiftes_per_gemeente
Deze dataset geeft het aantal actieve en ingediende aangiftes per gemeente, provincie, hoofdgemeente, aard 
van de werken, bestemming, indienjaar en indienmaand.

• Algemene_info_per_EPB_aangifte
Deze dataset geeft algemene informatie die gekoppeld is aan de EPB-aangifte. Voor elke aangifte ID wordt er 
e.g. de NISCODE, de provincie, de aard van de werken, de bestemming van de EPB-eenheid, etc. Bemerk 
dat er meerdere records per AANGIFTE_ID kunnen voorkomen vermits er verschillende types woningen aan 
een EPB-aangifte kunnen gekoppeld zijn. Deze dataset kan gekoppeld worden met de open datasets op 
niveau van de EPB-aangifte via de unieke ID voor de EPB-aangifte.

Naam dataset Soort data Beschikbaarheid
E8047 Resultaat EPB voor VEKA
E8047 Resultaat EPC voor VEKA

Fluvius-verbruiken
Fluvius-verbruiken

Fluvius
Fluvius

Naam dataset Soort data Beschikbaarheid
Aantal_EPB_aangiftes_per_gemeente
Algemene_info_per_EPB_aangifte
Data_hernieuwbare_energie_EPB_aangiftes
Data_installaties_verwarming_EPB_aangiftes
Data_ventilatie_en_koeling_EPB_aangiftes
Data_zonne_energie_EPB_aangiftes
Gemiddeld_e_peil_per_gemeente
Overzicht_data_geometrie_EPB_aangiftes
Overzicht_resultaten_EPB_aangiftes
EPB_constructie_detail
aangiftes_energiegebruiken
data_sww_tappunten_warmteopwekkers_nieuwbouw

EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB
EPB

Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
Open data platform
VEKA
VEKA
VEKA
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• Data_hernieuwbare_energie_EPB_aangiftes
Deze dataset bevat de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes voor hernieuwbare energie sinds het 
invoeren van de hernieuwbare energie-eisen in het kader van energieprestatie en binnenklimaat (EPB). Voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of 
ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit 
hernieuwbare bronnen. Voor kantoren en scholen van publieke organisaties geldt de verplichting al voor 
werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt 
aangevraagd vanaf 1 januari 2013. Het gaat enkel om volgende aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit 
komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende energetische renovatie.

• Data_Installaties_verwarming_EPB_aangiftes
In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes gegeven op vlak van de toegepaste 
installaties. Er wordt gefocust op verwarming en op de aanwezigheid van warmtepompen. Het gaat enkel om 
volgende aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en 
ingrijpende energetische renovatie.

• Data_ventilatie_en_koeling_EPB_aangiftes
In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes gegeven op vlak van ventilatie e.g. 
het type ventilatiesysteem, de M_factor, een reductiefactor voor vraagsturing, ventilatie- en energiesector-ID

• Data_zonne_energie_EPB_aangiftes
In deze dataset geven we de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes op vlak van de toegepaste 
installaties. Hier focussen we zonne-energie. Dit gaat zowel over elektriciteitsproductie via PV-panelen als 
de aanwezigheid van zonnecollectoren voor de productie van warm tapwater. Het gaat enkel om volgende 
aard van de werken: A t.e.m. G, X, W. Dit komt overeen met Nieuwbouw (of gelijkgesteld) en ingrijpende 
energetische renovatie.

• Gemiddeld_e_peil_per_gemeente
Deze dataset geeft het gemiddeld E-peil per gemeente berekend op basis van de EPB-aangiftes volgens 
aanvraagjaar van de vergunning. In dit gemiddeld worden volgende bestemmingen voor de EPB-eenheden 
meegenomen: wonen, school, kantoor, wonen met kantoor en niet-residentieel (EPN).

• Overzicht_data_geometrie_EPB_aangiftes
Deze dataset geeft de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes op vlak van de geometrie van het gebouw 
zoals e.g. het beschermd volume, inertie, glasoppervlakte, vensteroppervlakte, vloeroppervlakte, 
compactheid, verliesoppervlakte etc. De data wordt weergegeven tot op het niveau van de energiesector 
omdat bepaalde gegevens op dit niveau geregistreerd worden.

• Overzicht_resultaten_EPB_aangiftes
In deze dataset worden de voornaamste resultaten uit de EPB-aangiftes weergegeven. Dit gaat over data 
zoals het E-peil, K-peil, U/R-waarden, etc. De data wordt weergegeven op niveau van de aangifte. Het 
betreft hier alle mogelijke waarden voor de aard van de werken en bestemmingen.

• EPB_constructie_detail
Deze dataset bevat gedetailleerde data op schildeel-niveau per wooneenheid. Dit gaat over data op vlak van 
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de geometrie en constructie van het gebouw e.g., oppervlakte van het schildeel, U-waarde van het schildeel, 
isolatiedikte en isolatiemateriaal (indien geweten) van het schildeel etc.

• aangiftes_energiegebruiken
Deze dataset bevat data omtrent het karakteristiek voorspeld energiegebruik op wooneenheid-niveau. Het 
betreft maandelijkse eindenergiegebruiken en maandelijkse primaire energiegebruiken voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water.

• data_sww_tappunten_warmteopwekkers_nieuwbouw
In deze dataset worden de voornaamste resultaten voor sanitair warm water uit de EPB-aangiftes voor 
eengezinswoningen weergegeven. Het gaat over data op woningniveau omtrent het opwekkingsrendement 
voor sanitair warm water, het opwekkingstoestel, het type opwekking, de energiedrager etc.

vi. EPC

Tabel A.3 - Overzicht van de EPC-datasets binnen de studie over reëel verbruik

• Wooneenheden_algemeen
Deze dataset geeft de voornaamste algemene resultaten uit de EPC-certificaten weer zoals e.g. de bouwvorm, 
thermische massa, oriëntatie en bouwjaar. De data wordt weergegeven op het niveau van de wooneenheid.

• Wooneenheden_andere_installaties
Deze dataset bevat de voornaamste resultaten uit de EPC-certificaten voor hernieuwbare energie, koeling en 
ventilatie zoals de aanwezigheid van zonnepanelen en zonnecollectoren, het type ventilatiesysteem en de 
aanwezigheid van koeling. De data wordt weergegeven op het niveau van de wooneenheid.

• Wooneenheden_dak
Deze dataset bevat gedetailleerde data op schildeel-niveau van daken per wooneenheid. Dit gaat over data op 
vlak van de geometrie en constructie van het gebouw e.g., oppervlakte van het schildeel, U-waarde van het 
schildeel, isolatiedikte en isolatiemateriaal (indien geweten) van het schildeel, aangrenzende ruimte etc. 
Dakopeningen zijn niet opgenomen in deze dataset.

• Wooneenheden_dak_openingen
Deze dataset bevat gedetailleerde data op schildeel-niveau van openingen in de dakconstructie per 

Naam dataset Soort data Beschikbaarheid
Wooneenheden_algemeen
Wooneenheden_andere_installaties
Wooneenheden_dak
Wooneenheden_dak_openingen
Wooneenheden_energiescores
Wooneenheden_gevel
Wooneenheden_gevel_openingen
Wooneenheden_rv
Wooneenheden_sww
Wooneenheden_vloer
Wooneenheden_indiendatum
Wooneenheden_postcodes
Wooneenheden_transactie_eigenaar

EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC

VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
VEKA
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wooneenheid. Dit gaat over data op vlak van de geometrie en constructie van het gebouw e.g., oppervlakte 
van de dakopening, U-waarde van de dakopening, type dakopening, aangrenzende ruimte etc.

• Wooneenheden_energiescores
Deze dataset geeft de voornaamste resultaten uit de EPC-certification weer zoals e.g. de totale 
vloeroppervlakte, het beschermd volume, de gemiddelde U-waarde, het totaal karakteristiek voorspeld 
energiegebruik, karakteristiek voorspelde energiegebruiken op gebruikspostniveau, CO2-waarde etc. De data 
wordt weergegeven op het niveau van de wooneenheid.

• Wooneenheden_gevel
Deze dataset bevat gedetailleerde data op schildeel-niveau van gevels per wooneenheid. Dit gaat over data 
op vlak van de geometrie en constructie van het gebouw e.g., oppervlakte van het schildeel, U-waarde van 
het schildeel, isolatiedikte en isolatiemateriaal (indien geweten) van het schildeel, aangrenzende ruimte etc. 
Gevelopeningen zijn niet opgenomen in deze dataset.

• Wooneenheden_gevel_openingen
Deze dataset bevat gedetailleerde data op schildeel-niveau van openingen in de gevels per wooneenheid. Dit 
gaat over data op vlak van de geometrie en constructie van het gebouw e.g., oppervlakte van de 
gevelopening, U-waarde van de gevelopening, type gevelopening, aangrenzende ruimte etc.

• Wooneenheden_rv
In deze dataset worden de voornaamste resultaten voor ruimteverwarming uit de EPC-certificaten voor 
eengezinswoningen weergegeven. Het gaat over data op woningniveau omtrent type toestel, het 
installatierendement, de retourtemperatuur, het regelsysteem etc.

• Wooneenheden_sww
In deze dataset worden de voornaamste resultaten voor sanitair warm water uit de EPC-certificaten voor 
eengezinswoningen weergegeven. Het gaat over data op woningniveau omtrent het type toestel, de 
bestemming, de aanwezigheid van leidingisolatie, de aanwezigheid van een voorraadvat etc.

• Wooneenheden_vloer
Deze dataset bevat gedetailleerde data op schildeel-niveau van vloeren per wooneenheid. Dit gaat over data 
op vlak van de geometrie en constructie van het gebouw e.g., oppervlakte van het schildeel, U-waarde van 
het schildeel, isolatiedikte en isolatiemateriaal (indien geweten) van het schildeel, aangrenzende ruimte etc. 
Vloeropeningen zijn niet opgenomen in deze dataset.

• Wooneenheden_indiendatum
Deze dataset bevat de indiendata op wooneenheid-niveau voor eengezinswoningen uit de EPC-certificaten.

• Wooneenheden_postcodes
Deze dataset bevat de postcodes op wooneenheid-niveau voor eengezinswoningen uit de EPC-certificaten.

• Wooneenheden_transactie_eigenaar
Deze dataset bevat gegevens omtrent het type transactie en het type eigenaar van eengezinswoningen uit de 
EPC-certificaten.
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vii. Andere

Tabel A.4 - Overzicht van een aantal extra datasets binnen de studie over reëel verbruik

• Gekoppelde_EPB_EPC
Deze dataset bevat de aangifte-ID en EPC-ID voor wooneenheden die beiden een EPB- als EPC-certificaat 
heb. Ook wordt een omschrijving van de aard van de werken weergegeven en de wooneenheidfunctie.

• CODES_FLUVIUS_20190705
Deze dataset bevat de originele, geanonimiseerde codes met wooneenheden voor de EPB- en EPC-samples 
die door VEKA naar Fluvius werden doorgegeven voor de start van deze studie. 

Naam dataset Soort data Beschikbaarheid
Gekoppelde_EPB_EPC
CODES_FLUVIUS_20190705

EPB/EPC-IDmatch
EPB/EPC-codes

VEKA
VEKA
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Annex B: Data-exploratie en identificatie
Deze annex B is een uitbreiding op Tabel 1.3 uit Deeltaak 1 en bevat de aantallen reële verbruiksgegevens 
per verbruikscode, door Fluvius aangeleverd, voor de EPB- en EPC-wooneenheden waaruit hun percentueel 
voorkomen in Tabel 1.3 werd berekend. De verklaring voor de verbruikscodes stond reeds uitgelegd in Tabel 
1.2.

Tabel B.1 - Reële EPB-verbruiksgegevens voor aardgas per verbruikscode voor de jaren 2012-2019.over reëel verbruik

Tabel B.2 - Reële EPB-verbruiksgegevens voor elektriciteit per verbruikscode voor de jaren 2012-2019.

Code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
A 24247 30504 36413 41621 47386 62386 75809 81698 400064 74,81
C 7 7 7 7 7 7 8 8 58 0,01
D 10874 14914 16893 21472 27018 19620 10221 4234 125246 23,42
E 97 98 103 93 87 87 87 86 738 0,14
L 243 245 223 132 102 87 63 40 1135 0,21
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 821 989 1061 1103 1195 1066 795 524 7554 1,41
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24351 30609 36523 41721 47480 62480 75904 81792 400860

Code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
A 30579 36483 43028 47023 51733 68716 82382 87267 447211 70,62
C 82 85 96 94 96 126 126 116 821 0,13
D 17130 18426 21240 25044 32342 22389 10611 3916 151098 23,86
E 353 362 361 292 268 239 225 226 2326 0,37
L 447 449 402 261 200 208 175 146 2288 0,36
M 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 2100 2077 2149 1895 1919 1595 1123 714 13572 2,14
S 1496 1292 993 1103 1691 2393 3424 3576 15968 2,52

32510 38222 44479 48513 53789 71474 86157 91185 466329
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Tabel B.3 - Reële EPC-verbruiksgegevens voor aardgas per verbruikscode voor de jaren 2012-2019.

Tabel B.4 - Reële EPC-verbruiksgegevens voor elektriciteit per verbruikscode voor de jaren 2012-2019.

Code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
A 56479 57332 57737 57339 57091 63334 70371 75148 494831 86,05
C 6 6 6 6 6 6 6 7 49 0,01
D 2074 5116 5538 8638 14931 12411 8492 7500 64700 11,25
E 213 188 181 141 153 169 157 139 1341 0,23
L 79 168 151 126 130 199 256 321 1430 0,25
M 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 447 506 882 1668 2308 2558 2490 1848 12707 2,21
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56699 57528 57924 57486 57250 63509 70534 75294 496224

Code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal
A 82619 82820 82745 81203 79547 90760 99106 101984 700784 82,54
C 72 71 73 71 74 96 104 96 657 0,08
D 10047 11290 12631 16385 25724 15812 6672 3805 102366 12,06
E 1041 1042 961 816 588 619 598 576 6241 0,74
L 103 141 168 159 187 254 333 395 1740 0,2
M 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
N 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
P 716 790 1273 2536 3675 4031 3972 3079 20072 2,36
S 1603 1348 1048 1102 1905 2584 3389 4177 17156 2,02

85335 85281 84827 83193 82114 94059 103197 106833 724839
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Annex C: Uitbreiding beschrijvende statistiek
In deze annex C worden aanvullende beschrijvende statistische analyses van de bekomen subsets (dus na de 
data-cleansing, data-filtering (en (a)normalisatie)) weergegeven voor de belangrijkste parameters  in de EPB- 
en EPC-subsets. De volle rode lijn in iedere figuur toont de fit van een best passende normale distributie op 
de data.

• Jaarlijks reëel totaal primair energiegebruik

Figuur C.1 - Histogram van het reëel totaal primair energiegebruik voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus 
na de data-cleansing, data-filtering).

• Jaarlijks reëel primair aardgasgebruik

Figuur C.2 - Histogram van het reëel primair aardgasgebruik voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na de 
data-cleansing, data-filtering).
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• Jaarlijks reëel primair elektriciteitsgebruik

Figuur C.3 - Histogram van het reëel primair elektriciteitsgebruik voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na 
de data-cleansing, data-filtering).

• E-peil en EPC-score

Figuur C.4 - Histogram van het E-peil en de EPC-score voor respectievelijk de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na de data-
cleansing, data-filtering).

• Karakteristiek voorspeld totaal energiegebruik

Figuur C.5 - Histogram van het karakteristiek voorspeld totaal energiegebruik voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-
subsets (dus na de data-cleansing, data-filtering).
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• Gebouwvolume

Figuur C.6 - Histogram van het gebouwvolume voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na de data-cleansing, 
data-filtering).

• Totale vloeroppervlakte

Figuur C.7 - Histogram van de totale vloeroppervlakte voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na de data-
cleansing, data-filtering).

• Totale verliesoppervlakte

Figuur C.8 - Histogram van de totale verliesoppervlakte voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na de data-
cleansing, data-filtering).
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• Totale gemiddelde U-waarde

Figuur C.9 - Histogram van de totale gemiddelde U-waarde voor wooneenheden in de bekomen EPB- en EPC-subsets (dus na de 
data-cleansing, data-filtering). 
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Annex D: Model diagnostics Deeltaak 3
In deze annex D worden model diagnostics voor homoscedasticiteit en normaliteit toegevoegd om de 
kwaliteit van de lineaire regressiemodellen uit Deeltaak 3 te staven.

i. EPB - analyse cluster O1
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.1 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.2 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.3 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

PAGINA
308

DATUM
2020-2021



Figuur D.4 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.5 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.6 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
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Figuur D.7 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.8 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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ii. EPB - analyse cluster O2
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.9 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.10 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.11 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.
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Figuur D.12 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.13 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.14 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)
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Figuur D.15 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.16 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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iii. EPB - analyse cluster A2
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.17 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.18 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.19 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.
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Figuur D.20 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.21 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.22 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)

Figuur D.23 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.24 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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iv. EPB - analyse cluster B1
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.25 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.26 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.27 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.
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Figuur D.28 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.29 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.30 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)

Figuur D.31 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur D.32 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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v. EPC - analyse cluster O1
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.33 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.34 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.35 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.
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Figuur D.36 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.37 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.38 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)

Figuur D.39 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.40 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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vi. EPC - analyse cluster O2
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.41 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.42 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.43 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.
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Figuur D.44 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.45 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.46 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)

Figuur D.47 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.48 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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vii. EPC - analyse cluster A2
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.49 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.50 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.51 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.
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Figuur D.52 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.53 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.54 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)

Figuur D.55 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.56 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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viii. EPC - analyse cluster B1
• Evaluatie klassiek simpel regressiemodel (model 1)

Figuur D.57 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.58 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (model 2)

Figuur D.59 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.
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Figuur D.60 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3) (model 3)

Figuur D.61 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.62 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).

PAGINA
330

DATUM
2020-2021



• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (deeltaak 3 + E-peil) (model 4)

Figuur D.63 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur D.64 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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Annex E: Parameters Vereiste Optie
De regressiemodellen in de vereiste optie werden opgebouwd aan de hand van een uitgebreide set aan 
mogelijke parameters. Die uitgebreide set aan overwogen parameters voor de modellen wordt hieronder 
opgelijst voor respectievelijk de EPB- en EPC-datasets. Indien een parameter uiteindelijk niet in het model 
zit is dit omdat het er problemen waren met multicollineariteit, er geen correlatie was met de target variabele 
(i.e., het reëel gebruik) en/of het model aangaf dat het geen significante parameter was (i.e., p >. 05 en/of 
geen betrouwbare betrouwbaarheidsintervallen voor de regressieterm).

i. EPB
Naam Beschrijving
A_schil Verliesoppervlakte van de wooneenheid.
A_bruikbaar Totale bruto vloeroppervlakte van de wooneenheid.
V_epr Beschermd volume van de wooneenheid.
A_dak Totale oppervlakte van het dak van de wooneenheid.
A_gevel Totale oppervlakte van de gevel van de wooneenheid.
A_vloer Totale oppervlakte van de vloer (i.e., vloer van de benedenverdieping grenzend aan 

de grond, een ruimte buiten het beschermd volume of buiten) van de wooneenheid.
A_venster Totale vensteroppervlakte van de wooneenheid.
A_nietvenster Totale oppervlakte van de wooneenheid die geen venster is.
A_glas Totale glasoppervlakte van de wooneenheid.
A_gevelop Totale oppervlakte van de gevelopeningen van de wooneenheid (i.e., vensters, 

deuren, poorten etc.)
A_muur;buiten Totale geveloppervlakte grenzend aan de buitenomgeving.
X_open Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een open bebouwing is.
X_halfopen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een halfopen bebouwing is.
X_gesloten Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een gesloten bebouwing is.
C_gebouw Compactheid van de wooneenheid.
X_kelder Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een kelder heeft.
X_WestVlaanderen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in West-Vlaanderen gelegen is.
X_OostVlaanderen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Oost-Vlaanderen gelegen is.
X_Antwerpen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Antwerpen gelegen is.
X_VlaamsBrabant Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Vlaams-Brabant gelegen is.
X_Limburg Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Limburg gelegen is.
Longitude Longitude van de gemeente waarbinnen de wooneenheid gelegen is.
Latitude Latitude van de gemeente waarbinnen de wooneenheid gelegen is.
U_gem;tot Totale gemiddelde U-waarde van de bouwschil van de wooneenheid.
U_gem;vloer Totale gemiddelde U-waarde van de vloer (grenzend aan de buitenomgeving van de 

wooneenheid.
U_gem;gevel Totale gemiddelde U-waarde van de gevel van de wooneenheid.
U_gem;dak Totale gemiddelde U-waarde van het dak van de wooneenheid.
U_gem;glas Totale gemiddelde U-waarde van het glas van de wooneenheid.
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G_gem;glas Totale gemiddelde g-waarde van het glas van de wooneenheid.
H_t Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor transmissie van de wooneenheid.
X_optieA Boolean parameter die aangeeft of het warmteverlies bij de bouwknopen van de 

wooneenheid op een gedetailleerde manier in rekening is gebracht.
X_optieB Boolean parameter die aangeeft of het warmteverlies bij de bouwknopen van de 

wooneenheid in rekening is gebracht volgens de methode van EPB-aanvaarde 
bouwknopen.

X_optieC Boolean parameter die aangeeft of het warmteverlies bij de bouwknopen van de 
wooneenheid op een forfaitaire manier in rekening is gebracht.

X_optie0 Boolean parameter die aangeeft of niet geweten is hoe het warmteverlies bij de 
bouwknopen van de wooneenheid in rekening is gebracht.

K K-peil van de wooneenheid.
X_v50;def Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een default-v50-waarde heeft 

toegekend gekregen.
V_50;y;corr Ventilatiedebiet van de EPB-wooneenheden waarbij de ventilatiedebieten voor 

woningen zonder gemeten v50-waarde berekend zijn op basis van een gecorrigeerde 
v50 van 6 m3/(h•m2).

V_50;error Geschatte fout op het ventilatiedebiet van de EPB-wooneenheden zonder gemeten 
v50 waarde. Dit is berekend op basis van het verschil tussen een ventilatiedebiet op 
basis van v50 = 12 m3/(h•m2) en v50 = 6 m3/(h•m2).

v_50 v50-waarde van de wooneenheid (indien geweten).
X_licht Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een lichte constructie heeft.
X_matig Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een matig zware constructie 

heeft.
X_half Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een half zware constructie heeft.
X_zwaar Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een zware constructie heeft.
Indienjaar Indienjaar van de wooneenheid.
Aanvraagjaar Aanvraagjaar van de wooneenheid.
E E-peil van de wooneenheid.
E_prim;tot;j;kWh Totaal karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik van de wooneenheid 

in kWh.
E_prim;sww;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor sanitair warm water 

van de wooneenheid.
E_prim;rv;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor ruimteverwarming van 

de wooneenheid.
E_prim;hulp;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor hulpenergie van de 

wooneenheid.
E_prim;koel;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor ruimtekoeling van de 

wooneenheid.
E_prim;pv;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor PV-panelen van de 

wooneenheid.
E_prim;A2;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor ruimteverwarming en 

sanitair warm water van de wooneenheid (i.e., cluster A2).
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Figuur E.1 - Overzicht van de beschikbare EPB-gebouwparameters binnen de Vereiste Optie.

E_prim;O2;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor hulpenergie, 
ruimtekoeling en PV-panelen van de wooneenheid (i.e., cluster O2).

X_cond Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een condenserende 
ketel.

X_WP Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een warmtepomp.
X_rv;elektriciteit Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor ruimteverwarming van de 

wooneenheid elektriciteit is.
X_rv;aardgas Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor ruimteverwarming van de 

wooneenheid aardgas is.
R_systeem Systeemrendement van de wooneenheid.
R_rv;opwek Opwekkingsrendement voor ruimteverwarming van de wooneenheid.
X_T;retour;def Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor ruimteverwarming van de 

wooneenheid aardgas is.
T_rv;retour Retourtemperatuur in de leidingen voor ruimteverwarming van de wooneenheid.
X_COP Boolean parameter die aangeeft of de COP (in geval van een warmtepomp) 

beschikbaar is op wooneenheidniveau.
X_sww;aardgas Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor sanitair warm water van de 

wooneenheid aardgas is.
X_sww;elek Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor sanitair warm water van de 

wooneenheid elektriciteit is.
R_sww;opwerk Opwekkingsrendement voor sanitair warm water van de wooneenheid.
X_vent;A Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem A heeft.
X_vent;B Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem B heeft.
X_vent;C Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem C heeft.
X_vent;D Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem D heeft.
X_vent;wtw Boolean parameter die aangeeft of het ventilatiesysteem van de wooneenheid een 

warmtewisselaar heeft.
M_factor;vent Dit is een vermeningvuldigingsfactor die de uitvoeringskwaliteit van het 

ventilatiesysteem in rekening brengt.
X_RF;vent Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een vraaggestuurd 

ventilatiesysteem.
RF_vent Reductie-factor voor vraaggestuurde ventilatiesystemen. Vraagsturing kan gebeuren 

door de detectie van aanwezigheid, vocht of CO2.
X_PV Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een zonnepanelen.
X_P;PV Boolean parameter die aangeeft of het piekvermogen van de PV-panelen beschikbaar 

is voor de wooneenheid.
N_PV Het aantal zonnepanelen voor een wooneenheid met zonnepanelen.
X_ZC Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een zonnecollector.
X_RK Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over ruimtekoeling.
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ii. EPC
Naam Beschrijving
A_schil Verliesoppervlakte van de wooneenheid.
A_bruikbaar Totale bruto vloeroppervlakte van de wooneenheid.
V_ruimteclusters Beschermd volume van de wooneenheid.
A_dak Totale oppervlakte van het dak van de wooneenheid.
A_gevel Totale oppervlakte van de gevel van de wooneenheid.
A_vloer Totale oppervlakte van de vloer (i.e., vloer van de benedenverdieping grenzend aan 

de grond, een ruimte buiten het beschermd volume of buiten) van de wooneenheid.
A_venster Totale vensteroppervlakte van de wooneenheid.
A_nietvenster Totale oppervlakte van de wooneenheid die geen venster is.
A_glas Totale glasoppervlakte van de wooneenheid.
A_gevelop Totale oppervlakte van de gevelopeningen van de wooneenheid (i.e., vensters, 

deuren, poorten etc.)
X_open Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een open bebouwing is.
X_halfopen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een halfopen bebouwing is.
X_gesloten Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een gesloten bebouwing is.
C_gebouw Compactheid van de wooneenheid.
X_kelder Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een kelder heeft.
X_WestVlaanderen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in West-Vlaanderen gelegen is.
X_OostVlaanderen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Oost-Vlaanderen gelegen is.
X_Antwerpen Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Antwerpen gelegen is.
X_VlaamsBrabant Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Vlaams-Brabant gelegen is.
X_Limburg Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid in Limburg gelegen is.
Longitude Longitude van de gemeente waarbinnen de wooneenheid gelegen is.
Latitude Latitude van de gemeente waarbinnen de wooneenheid gelegen is.
U_gem;tot;ber Totale gemiddelde berekende U-waarde van de bouwschil van de wooneenheid (i.e., 

berekend aan de hand van het bouwjaar van de wooneenheid (en de isolatiedikte en 
isolatiemateriaal indien beschikbaar).

U_gem;vloer;ber Gemiddelde berekende U-waarde van de vloer (grenzend aan de buitenomgeving) 
van de wooneenheid (i.e., berekend aan de hand van het bouwjaar van de 
wooneenheid (en de isolatiedikte en isolatiemateriaal indien beschikbaar).

U_gem;gevel;ber Gemiddelde berekende U-waarde van de gevel (i.e., berekend aan de hand van het 
bouwjaar van de wooneenheid (en de isolatiedikte en isolatiemateriaal indien 
beschikbaar).

U_gem;dak;ber Gemiddelde berekende U-waarde van het dak (i.e., berekend aan de hand van het 
bouwjaar van de wooneenheid (en de isolatiedikte en isolatiemateriaal indien 
beschikbaar).

U_gem;glas;ber Totale gemiddelde berekende U-waarde van het glas van de wooneenheid.
G_gem;glas Totale gemiddelde berekende g-waarde van het glas van de wooneenheid.
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X_dakisolatie Boolean parameter die aangeeft of het dak van de wooneenheid beschikt over 
dakisolatie.

X_vloerisolatie Boolean parameter die aangeeft of de vloer van de wooneenheid beschikt over 
vloerisolatie.

X_gevelisolatie Boolean parameter die aangeeft of de gevel van de wooneenheid beschikt over 
gevelisolatie.

H_t Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor transmissie van de wooneenheid.
X_licht Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een lichte constructie heeft.
X_half Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een half zware constructie heeft.
X_zwaar Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een zware constructie heeft.
Bouwjaar Bouwjaar van de wooneenheid.
Indienjaar Indienjaar van de opmaak van het EPC-certificaat van de wooneenheid.
ES EPC-score van de wooneenheid.
Q_prim;tot;j;kWh Totaal karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik van de wooneenheid 

in kWh.
Q_prim;sww;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor sanitair warm water 

van de wooneenheid.
Q_prim;rv;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor ruimteverwarming van 

de wooneenheid.
Q_prim;hulp;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor hulpenergie van de 

wooneenheid.
Q_prim;koel;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor ruimtekoeling van de 

wooneenheid.
Q_prim;pv;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor PV-panelen van de 

wooneenheid.
Q_prim;A2;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor ruimteverwarming en 

sanitair warm water van de wooneenheid (i.e., cluster A2).
Q_prim;O2;j;kWh Karakteristiek voorspeld primair jaarlijks energiegebruik voor hulpenergie, 

ruimtekoeling en PV-panelen van de wooneenheid (i.e., cluster O2).
X_cond Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een condenserende 

ketel.
X_WP Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een warmtepomp.
X_rv;elektriciteit Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor ruimteverwarming van de 

wooneenheid elektriciteit is.
X_rv;aardgas Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor ruimteverwarming van de 

wooneenheid aardgas is.
X_vloervw Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over vloerverwarming.
X_radiat/conv Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over radiatoren of 

convectoren.
X_luchtvw Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over luchtverwarming.
R_systeem Systeemrendement van de wooneenheid.
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Figuur E.2 - Overzicht van de beschikbare EPC-gebouwparameters binnen de Vereiste Optie.

X_sww;aardgas Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor sanitair warm water van de 
wooneenheid aardgas is.

X_sww;elek Boolean parameter die aangeeft of energiedrager voor sanitair warm water van de 
wooneenheid elektriciteit is.

X_sww;vrv Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een voorraadvat 
voor sanitair warm water.

X_vent;A Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem A heeft.
X_vent;B Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem B heeft.
X_vent;C Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem C heeft.
X_vent;D Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid een ventilatiesysteem D heeft.
X_PV Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over zonnepanelen.
A_PV Het aantal oppervlakte aan zonnepanelen voor een wooneenheid met zonnepanelen.
X_ZC Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over een zonnecollector.
X_RK Boolean parameter die aangeeft of de wooneenheid beschikt over ruimtekoeling.
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Annex F: Model diagnostics Vereiste Optie
In deze annex F worden model diagnostics voor homoscedasticiteit en normaliteit toegevoegd om de 
kwaliteit van de uitgebreidere lineaire regressiemodellen uit de Vereiste Optie te staven.

i. EPB - analyse cluster O1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.1 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur F.2 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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ii. EPB - analyse cluster O2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.3 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur F.4 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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iii. EPB - analyse cluster A2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.5 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur F.6 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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iv. EPB - analyse cluster B1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.7 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur F.8 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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v. EPC - analyse cluster O1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.9 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur F.10 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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vi. EPC - analyse cluster O2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.11 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur F.12 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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vii. EPC - analyse cluster A2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.13 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur F.14 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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viii. EPC - analyse cluster B1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Vereiste optie) (model 5)

Figuur F.15 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur F.16 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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Annex G: Overzicht klimaat-data (KMI)
Met de figuren in annex G wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse klimaatparameters die via het KMI-
verkregen werden. Op basis van daggegevens voor de gemiddelde dagtemperatuur, aantal zonuren en 
gemiddelde globale zonne-irradiantie werden gemiddelde jaarlijkse dagtemperatuur, totaal jaarlijkse 
graaddagen, totale jaarlijkse globale zonne-irradiantie en totale jaarlijkse zonuren berekend. Deze parameters 
worden als klimaat-gecorrigeerde gewogen waarden (i.e., klimaat-gecorrigeerd met Ukkel en gewogen op 
basis van de jaren met een betrouwbaar energiegebruik voor aardgas en elektriciteit) gebruikt in de analyses 
en de voorspellingsmodellen.
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Figuur G.1 - Overzicht van de gemiddelde jaarlijkse dagtemperatuur voor Vlaanderen voor de jaren 2012-2019 (links) en een 
overzicht van de totale jaarlijkse graaddagen voor Vlaanderen voor de jaren 2012-2019 (rechts).
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Figuur G.2 - Overzicht van de totale jaarlijkse GHI voor Vlaanderen voor de jaren 2012-2019 (links) en een overzicht van de totale 
jaarlijkse zonuren voor Vlaanderen voor de jaren 2012-2019 (rechts). 
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Annex H: Model diagnostics Vereiste Optie
In deze annex H worden model diagnostics voor homoscedasticiteit en normaliteit toegevoegd om de 
kwaliteit van de lineaire regressiemodellen uit de Aanvullende opdracht te staven.

i. EPB - analyse cluster O1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.1 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur H.2 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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ii. EPB - analyse cluster O2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.3 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur H.4 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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iii. EPB - analyse cluster A2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.5 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur H.6 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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iv. EPB - analyse cluster B1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.7 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPB-subset.

Figuur H.8 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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v. EPC - analyse cluster O1
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.9 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur H.10 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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vi. EPC - analyse cluster O2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.11 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur H.12 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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vii. EPC - analyse cluster A2
• Evaluatie klassiek multipele regressiemodel (Aanvullende opdracht) (model 6)

Figuur H.13 - Plot van de residuen ten opzichte van de voorspelde waarden voor alle wooneenheden in de EPC-subset.

Figuur H.14 - Histogram van de genormaliseerde residuen van de test set (links) en een Q-Q plot van de genormaliseerde residuen 
(rechts).
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Annex I: Extra synthese grafieken

• Verschil karakteristiek voorspeld en reëel energiegebruik

Figuur G.1 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik voor de EPB- en 
EPC-wooneenheden.
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Figuur G.2 - Spreidingsdiagram van het genormaliseerd totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik 
voor de EPB- en EPC-wooneenheden.

PAGINA
357

DATUM
2020-2021



Figuur G.3 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik voor de EPB- en 
EPC-wooneenheden.
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Figuur G.4 - Spreidingsdiagram van het genormaliseerd jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik voor 
de EPB- en EPC-wooneenheden.
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Figuur G.5 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld energiegebruik voor ruimteverwarming en sanitair warm 
water en het reëel primair aardgasgebruik voor de EPB- en EPC-wooneenheden.
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Figuur G.6 - Spreidingsdiagram van het genormaliseerd jaarlijks karakteristiek voorspeld energiegebruik voor ruimteverwarming 
en sanitair warm water en het reëel primair aardgasgebruik voor de EPB- en EPC-wooneenheden.
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Figuur G.7 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en het totaal reëel primair energiegebruik voor de 
EPB- en EPC-wooneenheden.
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Figuur G.8 - Spreidingsdiagram van het genormaliseerd totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en het totaal reëel primair 
energiegebruik voor de EPB- en EPC-wooneenheden.
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