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Doelstellingen

Voor Vlaamse eengezinswoningen* (i.e., geen appartementen):

(i) de relatie tussen het reëel energiegebruik en de gebouwparameters beschrijven en 

(ii) te onderzoeken welke soort statistische voorspellingsmodellen (i.e., lineaire regressiemodellen en neurale 
netwerken) mogelijk en zinvol zijn en wat de te verwachten betrouwbaarheid ervan is. 

*  Cases binnen de studie:

• volledige EPB-database met eengezinswoningen

• woningen met een recent EPC-indienjaar (i.e., 2015-2018)

Figuur 1 - Soorten databases in functie van de sample grootte en mate van detail in de sample (‘Corgnati et al.,2013). 



Overzicht deeltaken

• Deeltaak 1: datavoorbereiding

Exploratie, cleansing, filtering en koppeling

• Deeltaak 2: determinanten voor reëel energiegebruik en relatie met E-peil en EPC-kengetal

Statistische analyse en correlaties, excl. voorspellende modellen

• Deeltaak 3: Opmaak statistische voorspellingsmodellen

Regressiemodellen & neurale netwerken

• Vereiste optie: voorspellingen a.d.h.v. meer (gedetailleerde) inputs

Regressiemodellen & witte correcties in de rekenmethode (‘grey-box’ modellering)

•Aanvullende opdracht: voorspellingen a.d.h.v. extra socio-demografische en klimaatdata

Exploratie, cleansing, filtering, statistische analyse, regressiemodellen
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Overzicht data

• Fluvius data:

• reële gas- en elektriciteitsverbruiken én PV-info EPB-wooneenheden (2012-2019)

• reële gas- en elektriciteitsverbruiken én PV-info EPC-wooneenheden (2012-2019)
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• EPB-database (135166 cases):

• E-peil en karakteristiek voorspelde tussenresultaten energiegebruik

• installaties ruimteverwarming

• sanitair warm water

• ventilatie en koeling

• hernieuwbare energie (PV, WP, ZC)

• geaggregeerde gebouw karakteristieken

• gedetailleerde gebouw constructie parameters

• EPC-database (122680 cases):

• EPC-score en karakteristiek voorspelde tussenresultaten

• installaties ruimteverwarming en sanitair warm water

• ventilatie en koeling

• hernieuwbare energie

• geaggregeerde gebouw karakteristieken

• gedetailleerde gebouw parameters

• Socio-demografische data en klimaatdata:

• aantal bewoners, geboortejaar en domiciliejaar (toestand 2020)

• daggegevens gemiddelde temperatuur, zonne-irradiantie, zonuren (2012-2019)



I. Basisopdracht



Deeltaak I



Data-exploratie, -cleansing, -filtering en -koppeling

EPB #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas en elek) #ID’s totaal

Originele lijst 135166 (100%)

na filt., cleans.,kop. 63327 48119 43218 68228 (50,5%)

EPC #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas en elek) #ID’s totaal

Originele lijst 122680 (100%)

na filt., cleans.,kop. 50229 62951 43310 69870 (57,0%)

Voornaamste oorzaken van wegvallen cases: EPB EPC

(i) Koppeling van data uit verschillende databases (e.g., Fluvius data met EPB/EPC of Fluvius data met data uit rijksregister)

(ii) Tegenstrijdige data over de aanwezigheid van een PV-installatie

(iii) Een gebrek aan meerdere reële jaarlijkse betrouwbare gas- en/of elektriciteitsgebruiken

(iv) Het hebben van een andere energiedrager dan aardgas of elektriciteit voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water
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6,5%

2,2%

24,9%

6,5%

Tabel 1 - Aantal EPB-wooneenheden in de aangeleverde datasets én na filtering, cleansing en koppeling. 

Tabel 2 - Aantal EPC-wooneenheden in de aangeleverde datasets én na filtering, cleansing en koppeling. 



(A)normalisatie

Aangeleverde reële energiegebruiken (i.e., aardgas en elektriciteit) reeds door Fluvius deels genormaliseerd:

• aardgasverbruiken zijn klimaat genormaliseerd (EAV)

• elektriciteitsverbruiken niet genormaliseerd (EAV

=> geen eigen normalisatie meer mogelijk, mits ruwe data niet beschikbaar werd gesteld



Definiëring extra variabelen en clusters

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

Tabel 3 - Clustering van EPB- en EPC-wooneenheden voor analyses en statistische modellen. Ook het aantal wooneenheden per cluster en interessante sub-clustering zijn opgelijst.

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 (geen nul elektriciteitsverbruiken)
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



Beschrijvende statistiek

Finale subset (na filtering, cleansing en koppeling) representatief voor de aangeleverde datasets (en zelfs het Vlaams 
gebouw patrimonium).

Figuur 2 - Cumulatieve distributie van het beschermd volume (links) en de bruikbare vloeroppervlakte (rechts) over alle wooneenheden in de EPB- en EPC-subsets. 
De subset en de aangeleverde datasets komen sterk overeen.



Beschrijvende statistiek

Figuur 3 - Staafdiagram van het percentage EPB-wooneenheden per E-peil groep (links) en van het percentage EPC-wooneenheden per EPC-label (rechts). 
De subset komt vrij goed overeen met de aangeleverde dataset. Wel iets minder wooneenheden met een heel laag E-peil.



Beschrijvende statistiek

Figuur 4 - Staafdiagram van het percentage wooneenheden per typologie (EPB, links; EPC, rechts). 
De subset komt goed overeen met de aangeleverde dataset. Wel iets minder vrijstaande wooneenheden in de EPC-subset.



Deeltaak II



Reëel versus kar. voorspeld energiegebruik

Figuur 6 - Spreidingsdiagram van het jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair elektriciteitsgebruik (links) en aardgasgebruik (rechts) voor de EPB- en EPC-wooneenheden.



Figuur 7 - Spreidingsdiagram van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik (cluster O1, links; cluster B1, rechts) voor de EPB- en EPC-wooneenheden.

Reëel versus kar. voorspeld energiegebruik



EPB



Totaal energiegebruik versus E-peil

Figuur 8- Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het E-peil (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas en/of elektriciteit           (totaal energiegebruik)



Elektriciteitsgebruik versus E-peil

Figuur 9 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV en het reëel jaarlijks  primair elektriciteitsgebruik in functie van het E-peil.

Cluster O2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water niet op elektriciteit, maar gekend           (elektriciteitsgebruik)



Aardgasgebruik versus E-peil

Figuur 10 - 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).

Cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas           (aardgasgebruik)



Determinanten reëel energiegebruik

reëel elektriciteitsgebruik (cluster O2) Kendall 𝜏 reëel aardgasverbruik (cluster A2) Kendall 𝜏

bruikbare vloeroppervlakte 0.27 kar. energiegebruik A2 0.43

beschermd volume 0.27 H_t (warmteverliescoëfficiënt transmissie) 0.42

kar. energiegebruik O2 0.26 beschermd volume 0.39

H_t (warmteverliescoëfficiënt transmissie) 0.25 kar. energiegebruik RV 0.39

vloeroppervlakte gelijkvloers 0.24 bruikbare vloeroppervlakte 0.38

oppervlakte dak 0.24 kar. energiegebruik SWW 0.38

schiloppervlakte 0.24 vloeroppervlakte gelijkvloers 0.37

vensteroppervlakte 0.24 vensteroppervlakte 0.36

kar. energiegebruik PV -0.22 dakoppervlakte 0.35

PV? -0.22 V_50 0.29

aantal PV-panelen -0.22 open bebouwing? 0.28

V_50 0.20 kelder? 0.23

open bebouwing? 0.20 gesloten bebouwing? -0.21

kar. hulpenergiegebruik 0.20 aanvraagjaar -0.17

Indienjaar -0.15 rendement SWW -0.17

gesloten bebouwing? -0.14 longitude 0.14

kelder? 0.14 E-peil 0.14

ventilatiesysteem D? 0.10 v_50 0.12

ventilatiesysteem C? -0.09 gemiddelde U-waarde 0.07

v_50 0.09 U-waarde glas 0.07Tabel 4 - Determinanten van reëel jaarlijks energiegebruik (gebouw data parameters uit de basisopdracht en de vereiste optie). 



Determinanten reëel energiegebruik

reëel elektriciteitsgebruik (cluster O2) Kendall 𝜏 reëel aardgasverbruik (cluster A2) Kendall 𝜏

aantal bewoners 0.31 aantal bewoners 0.18

aantal volwassenen 0.27 aantal volwassenen 0.15

alleenstaanden? -0.26 alleenstaanden? -0.15

aantal kinderen 0.21 kinderen 5-12? 0.15

kinderen 5-12? 0.21 aantal kinderen 0.14

koppels met kinderen? 0.17 koppels met kinderen? 0.12

kinderen 13-18? 0.16 klim. norm. aantal zonuren -0.11

koppels met 2 kinderen? 0.14 koppels met 2 kinderen? 0.10

Tabel 5 - Determinanten van reëel jaarlijks energiegebruik (socio-demografische parameters en klimaatdata uit de aanvullende opdracht). 



EPC



Totaal energiegebruik versus EPC-kengetal

Figuur 11- Boxplot van het totaal jaarlijks karakteristiek voorspeld en reëel primair energiegebruik in functie van het EPC-kengetal (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas en/of elektriciteit           (totaal energiegebruik)



Elektriciteitsgebruik versus EPC-kengetal

Figuur 12 - Boxplot van het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik voor hulpenergie, koeling en PV en het reëel jaarlijks  primair elektriciteitsgebruik in functie van het EPC-kengetal.

Cluster O2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water niet op elektriciteit, maar iets anders, wel gekend           
(elektriciteitsgebruik)



Aardgasgebruik versus EPC-kengetal

Figuur 13 - 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 EPC-kengetal. (links: absoluut, rechts: genormaliseerd volgens woninggrootte).

Cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas           (aardgasgebruik)



Determinanten reëel energiegebruik

reëel elektriciteitsgebruik Kendall 𝜏 reëel aardgasverbruik Kendall 𝜏

bruikbare vloeroppervlakte 0.27 kar. energiegebruik A2 0.33

beschermd volume 0.27 kar. energiegebruik RV 0.32

schiloppervlakte 0.23 schiloppervlakte 0.32

vloeroppervlakte gelijkvloers 0.22 kar. energiegebruik SWW 0.29

oppervlakte dak 0.22 bruikbare vloeroppervlakte 0.29

kar. energiegebruik O2 0.21 beschermd volume 0.29

kar. energiegebruik hulpenergie 0.20
H_t (warmteverliescoëfficiënt 
transmissie)

0.29

totale gemiddelde U-waarde -0.17 vloeroppervlakte gelijkvloers 0.27

open bebouwing? 0.16 dakoppervlakte 0.26

energiescore -0.16 open bebouwing? 0.26

bouwjaar 0.13 gesloten bebouwing? -0.23

dakisolatie? 0.13 voorraadvat SWW 0.21

vloerverwarming? 0.12 oppervlakte gevelopeningen 0.13

voorraadvat SWW 0.12 kelder? 0.12

gemiddelde U-waarde dak -0.12 energiescore 0.11

gesloten bebouwing? -0.11 condenserende boiler? -0.09

kar. energiegebruik koeling 0.08 longitude 0.09

ruimtekoeling? 0.08 gemiddelde U-waarde vloer 0.09

kar. energiegebruik PV -0.07 gemiddelde U-waarde dak 0.07

PV? -0.07 dakisolatie? -0.05
Tabel 6 - Determinanten van reëel jaarlijks energiegebruik (gebouw data parameters uit de basisopdracht en de vereiste optie). 



Determinanten reëel energiegebruik

reëel elektriciteitsgebruik Kendall 𝜏 reëel aardgasverbruik Kendall 𝜏

aantal bewoners 0.27 aantal bewoners 0.17

aantal volwassenen 0.27 aantal volwassenen 0.17

alleenstaanden? -0.26 alleenstaanden? -0.16

aantal kinderen 0.16 aantal kinderen 0.12

kinderen 5-12? 0.16 kinderen 5-12? 0.10

kinderen 13-18? 0.16 klim. norm. aantal zonuren -0.10

koppels met kinderen? 0.10

Tabel 7 - Determinanten van reëel jaarlijks energiegebruik (socio-demografische parameters en klimaatdata uit de aanvullende opdracht). 



Deeltaak III



• Opmaak statistische voorspellingsmodellen op basis van eenvoudig consulteerbare parameters

(i.f.v. online tool om mensen te informeren over het energiegebruik van hun toekomstige woning)

Inhoud

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)?

Tabel 8 - Overzicht van eenvoudig consulteerbare EPB/EPC-gebouwparameters binnen Deeltaak 3.



EPB (lineaire regressie)



EPB: Totaal energiegebruik (cluster O1)

#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 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 1 model 3 model 4
1 kar. Q_tot PV? PV?
2 beschermd volume beschermd volume
3 aanvraagjaar E-peil
4 warmtepomp? RV aardgas?
5 ruimtekoeling? bruikbare vloeroppervlakte
6 RV aardgas? ruimtekoeling?
7 bruikbare vloeroppervlakte aanvraagjaar
8 gesloten bebouwing? gesloten bebouwing?
9 open bebouwing? open bebouwing?
10 kelder? kelder?
11 longitude longitude
12 ventilatiesysteem D? ventilatiesysteem D?

Cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas en/of elektriciteit

Tabel 10 - Significante parameters per regressiemodel (gerangschikt volgens regressiecoëfficiënten van hoog naar laag).

Tabel 9 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1 (Gemiddeld reëel totaal energiegebruik: 19543 kWh/j).



EPB: Elektriciteitsgebruik (Cluster O2)

model 1 model 3 model 4
1 kar. Q_O2 PV? PV?
2 ruimtekoeling? ruimtekoeling?
3 beschermd volume beschermd volume
4 aanvraagjaar aanvraagjaar
5 bruikbare vloeroppervlakte bruikbare vloeroppervlakte
6 ventilatiesysteem D? ventilatiesysteem D?
7 ventilatiesysteem C? ventilatiesysteem C?
8 gesloten bebouwing? gesloten bebouwing?
9 open bebouwing? open bebouwing?
10 kelder? kelder?
11 E-peil

#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 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

Tabel 12 - Significante parameters per regressiemodel (gerangschikt volgens regressiecoëfficiënten van hoog naar laag).

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

Tabel 11 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2 (Gemiddeld reëel elektriciteitsgebruik: 8199 kWh/j).



EPB: Aardgasgebruik (Cluster A2)

model 1 model 3 model 4
1 kar. Q_A2 beschermd volume beschermd volume
2 aanvraagjaar E-peil
3 open bebouwing? open bebouwing?
4 ventilatiesysteem D? PV?
5 PV? bruikbare vloeroppervlakte
6 gesloten bebouwing? gesloten bebouwing?
7 bruikbare vloeroppervlakte kelder?
8 kelder? aanvraagjaar
9 ventilatiesysteem C? longitude
10 longitude ventilatiesysteem C?
11 ventilatiesysteem D?

#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 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

Tabel 14 - Significante parameters per regressiemodel (gerangschikt volgens regressiecoëfficiënten van hoog naar laag).

Cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas 

Tabel 13 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2 (Gemiddeld reëel aardgasgebruik: 11612 kWh/j).



EPC (lineaire regressie)



EPC: Totaal energiegebruik (cluster O1)

model 1 model 3 model 4
1 kar. Q_tot WP? PV?
2 PV? bruikbare vloeroppervlakte
3 vloerverwarming? luchtverwarming?
4 RV aardgas? WP?
5 luchtverwarming? radiatoren/convectoren?
6 bruikbare vloeroppervlakte ruimtekoeling?
7 ruimtekoeling? RV aardgas?
8 radiatoren/convectoren? ruimtekoeling?
9 gesloten bebouwing? energiescore
10 condensketel? voorraadvat SWW?
11 voorraadvat SWW? zonnecollector?
12 open bebouwing? open bebouwing?

#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 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

Tabel 16 - Significante parameters per regressiemodel (gerangschikt volgens regressiecoëfficiënten van hoog naar laag).

Cluster O1: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas en/of elektriciteit

Tabel 15 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1 (Gemiddeld reëel totaal energiegebruik: 27286 kWh/j).



EPC: Elektriciteitsgebruik (Cluster O2)

model 1 model 3 model 4
1 kar. Q_O2 ruimtekoeling? ruimtekoeling?
2 PV? PV?
3 vloerverwarming? vloerverwarming?
4 bruikbare vloeroppervlakte bruikbare vloeroppervlakte
5 voorraadvat SWW? energiescore
6 condensatieketel? open bebouwing?
7 open bebouwing? beschermd volume
8 beschermd volume voorraadvat SWW?

#verklarende 
parameters

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

pure EPC-berekening - ∽-12 - - -
model 1 1 ∽4% Y ± 6096,88 Y ± 3578,40 Y ± 2098,14
model 3 8 ∽36% Y ± 4931,80 Y ± 2894,59 Y ± 1697,20
model 4 8 ∽36% Y ± 4867,90 Y ± 2857,08 Y ± 1675,21

Tabel 18 - Significante parameters per regressiemodel (gerangschikt volgens regressiecoëfficiënten van hoog naar laag).

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

Tabel 17 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2 (Gemiddeld reëel elektriciteitsgebruik: 7481 kWh/j).



EPC: Aardgasgebruik (Cluster A2)

model 1 model 3 model 4
1 kar. Q_A2 bruikbare vloeroppervlakte bruikbare vloeroppervlakte
2 dakisolatie? energiescore
3 condensatieboiler? voorraadvat SWW?
4 gesloten bebouwing? open bebouwing?
5 voorraadvat SWW? gesloten bebouwing?
6 open bebouwing? condensatieboiler?
7 kelder? longitude
8 longitude kelder?
11 dakisolatie?

#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 3 8 ∽37% Y ± 12587,18 Y ± 7387,71 Y ± 4331,67
model 4 9 ∽40% Y ± 12104,44 Y ± 7104,38 Y ± 4165,55

Tabel 20 - Significante parameters per regressiemodel (gerangschikt volgens regressiecoëfficiënten van hoog naar laag).

Cluster A2: Wooneenheden met ruimteverwarming en sanitair warm water op aardgas 

Tabel 19 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2 (Gemiddeld reëel aardgasgebruik: 19211 kWh/j).



Kunstmatige neurale netwerken



Resultaten

• Gezien complexiteit enkel getest voor EPB- en EPC-wooneenheden in cluster A2 (reëel aardgasgebruik)

• maximale voorspellingsvermogen o.b.v. eenvoudig consulteerbare parameters 
resp. R2: ∽51% (EPB) en R2: ∽40% (EPC)

• gelijkaardig aan het voorspellingsvermogen beste lineaire regressiemodellen

• gezien hun complexiteit, weinig meerwaarde
t.o.v. begrijpbare lineaire regressie modellen



II. Vereiste Optie



Inhoud

• Herneming lineaire regressiemodellen, maar bij opbouw keuze uit alle aangeleverde parameters in de EPB/EPC-
database (e.g., de totale glasoppervlakte, de dakoppervlakte, rendement ketel, tussenresultaten uit de officiële 
rekenmethode voor vb. ruimteverwarming en sanitair warm water etc.).



Totaal energiegebruik (cluster O1)

EPB #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 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

EPC #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 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

Tabel 21 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1 (Gemiddeld reëel totaal energiegebruik: 27286 kWh/j).
De geringe winst in verklarende kracht voor ‘model 5’ weegt niet op tegen de (vele) extra nodige gedetailleerde parameters in het uitgebreidere lineaire regressiemodel.

Tabel 22 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1 (Gemiddeld reëel totaal energiegebruik: 27286 kWh/j).



Elektriciteitsgebruik (Cluster O2)

EPB #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 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

EPC #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 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

Tabel 23 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2 (Gemiddeld reëel elektriciteitsgebruik: 7481 kWh/j).
De geringe winst in verklarende kracht voor ‘model 5’ weegt niet op tegen de (vele) extra nodige gedetailleerde parameters in het uitgebreidere lineaire regressiemodel.

Tabel 24 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2 (Gemiddeld reëel elektriciteitsgebruik: 7481 kWh/j).



Aardgasgebruik (Cluster A2)

EPB #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 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

EPC #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 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

Tabel 26 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2 (Gemiddeld reëel aardgasgebruik: 19211 kWh/j).

Tabel 25 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2 (Gemiddeld reëel aardgasgebruik: 19211 kWh/j).
De geringe winst in verklarende kracht voor ‘model 5’ weegt niet op tegen de (vele) extra nodige gedetailleerde parameters in het uitgebreidere lineaire regressiemodel.



III. Aanvullende opdracht



Inhoud

Veelbelovende resultaten uit Basisopdracht (DT3) en Vereiste Optie (VO)

Toch: 

• modellen die reëel elektriciteitsverbruik trachten voorspellen presteren minder

• in verschillende regressiemodellen was ‘longitude’ een (relatief) belangrijke parameter

• studies uit buitenland tonen belang socio-demografische data in voorspellingsmodellen (vooral i.g.v. het reëel 
elektriciteitsgebruik)

Daarom:

• socio-demografische data: aantal bewoners, geboortejaar, domiciliejaar (referentiejaar 2020)

• klimaatdata: gemiddelde temperatuur, totale globale irradiantie, totale zonuren

=> als toevoeging op beperkte set aan parameters uit basisopdracht



Data-exploratie, -cleansing, -filtering en -koppeling

EPB #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas en elek) #ID’s totaal

Originele lijst 135166 (100%)

na filt., cleans.,kop. 63327 48119 43218 68228 (50,5%)

na filt., cleans.,kop. 51835 38688 34595 55928 (41,4%)

EPC #ID’s (aardgas) #ID’s (elektriciteit) #ID’s (gas en elek) #ID’s totaal

Originele lijst 122680 (100%)

na filt., cleans.,kop. 50229 62951 43310 69870 (57,0%)

na filt., cleans.,kop. 23851 27000 19841 31010 (25,3%)

Voornaamste oorzaken van wegvallen cases: EPB EPC

(i) Koppeling van data uit verschillende databases (e.g., Fluvius data met EPB/EPC en Fluvius data met data uit rijksregister)

(ii) Tegenstrijdige data over de aanwezigheid van een PV-installatie

(iii) Een gebrek aan meerdere reële jaarlijkse betrouwbare gas- en/of elektriciteitsgebruiken

(iv) Het hebben van een andere energiedrager dan aardgas of elektriciteit voor ruimteverwarming en/of sanitair warm water

33,8%

2,3%

19,4%

2,3%

21,6%

2,0%

47,9%

2,7%

Tabel 27 - Aantal EPB-wooneenheden in de aangeleverde datasets én na filtering, cleansing en koppeling. 

Tabel 28 - Aantal EPC-wooneenheden in de aangeleverde datasets én na filtering, cleansing en koppeling. 



Statistische analyses

Figuur 15 - Boxplot van de bruikbare vloeroppervlakte versus het aantal bewoners (EPB, links; EPC, rechts) 

Figuur 14 - Boxplot van het E-peil versus het aantal bewoners (EPB, links; EPC, rechts).



Totaal energiegebruik (cluster O1)

EPB #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

EPC #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

Tabel 29 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1 (Gemiddeld reëel totaal energiegebruik: 27286 kWh/j).

Tabel 30 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O1 (Gemiddeld reëel totaal energiegebruik: 27286 kWh/j).



Elektriciteitsgebruik (Cluster O2)

EPC #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

Tabel 31 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2 (Gemiddeld reëel elektriciteitsgebruik: 7481 kWh/j).

Tabel 32 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster O2 (Gemiddeld reëel elektriciteitsgebruik: 7481 kWh/j).

EPB #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



Aardgasgebruik (Cluster A2)

EPC #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

Tabel 34 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2 (Gemiddeld reëel aardgasgebruik: 19211 kWh/j).

Tabel 33 - Overzicht van de verschillende lineaire regressiemodellen voor cluster A2 (Gemiddeld reëel aardgasgebruik: 19211 kWh/j).

EPB #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



IV.Eindconclusie



Conclusie

Gebruikte data

• Enkel eengezinswoningen, geen appartementen.

• Na data-koppeling tussen databanken vallen een groot aandeel cases weg. Finale sample nog steeds voldoende groot voor grondige 
analyse.

Reëel energieverbruik in vergelijking met EPB/EPC

• Gasverbruik voor ruimteverwarming en sanitair warm water: in werkelijkheid lager dan voorspeld door EPB/EPC. Hoe slechter het
E-peil/de energiescore, hoe groter de afwijking reëel versus EPB/EPC.

• Huishoudelijk elektriciteitsverbruik: in werkelijkheid hoger dan voorspeld door EPB/EPC (logisch, want geen toestellen zoals frigo, 
kookplaat, verlichting, etc. in EPB/EPC voor woningen).

• Dit zijn gekende afwijkingen tussen reële en theoretische energieverbruiken, die ook in buitenland vastgesteld worden. Verdienste 
van deze studie om afwijkingen grootschalig te kwantificeren voor Vlaamse eengezinswoningen.



Conclusie

Reëel energieverbruik en voorspellingsmodellen

• Het gemiddelde reëel energieverbruik uit de dataset is voor een individuele woning een betere voorspeller dan het eigen EPB of 
EPC verbruik (EPB en EPC overschatten sterk de warmtevraag, zie vorige slide).

• Lineaire regressiemodellen presteren redelijk OK, maar er zijn relatief grote predictie-intervallen. Globale prestatie wel beter dan 
in studies uit buitenland:

• Gasverbruik in woningen met RV en SWW op gas: grootte en E-peil/EPC-score zijn belangrijke parameters. Aantal bewoners 
en hun leeftijd maakt modellen slechts klein beetje beter.

• Elektriciteitsverbruik in woningen met RV én SWW op elek: PV-panelen ja/nee en E-peil belangrijke parameters. Informatie 
bewoners bijna geen impact.

• Huishoudelijk elektriciteitsverbruik: ruimtekoeling ja/nee, PV-panelen ja/nee en grootte zijn belangrijke parameters. Aantal 
bewoners en leeftijd maakt modellen hier wél significant beter.

• Kunstmatige neurale netwerken presteren slechts even goed als lineaire regressie en tonen bijgevolg, gezien hun complexiteit,
weinig meerwaarde. 

• Voor individuele woning: lineaire regressiemodellen presteren te zwak voor verregaande gevolgtrekking
(al veel beter dan EPB of EPC berekening, maar nog steeds een groot betrouwbaarheidsinterval).

• Voor gebouwpatrimonium: regressiemodellen kunnen een bruikbare tool zijn om patrimonium eigenaren te informeren en
opstellen beleid te ondersteunen.
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