
Examen energiedeskundige Type D – Af te toetsen competenties   
 

Module 1: Regelgevend kader en toepassingsgebied 

 

Regelgeving Gekend? 

1) Een EPC per gebouweenheid    

• kennis van het begrip gebouweenheid    

• kennis van de werking van het gebouwregister    

o afbakeningsregels gebouw(eenheid)  

o wat te doen als informatie in het gebouwregister niet klopt  

2) Bestemming van het gebouw    

• bepaling van bestemming van gebouweenheid    

• wat is een publiek gebouw/overheidsgebouw    

3) Wetgeving    

• geldigheidstermijn certificaten    

• aanwezigheidsplicht: wanneer is een EPC NR nodig?     

o bij overdracht/verhuur   

o wanneer en voor wie geldt de algemene EPC-plicht  

o welke gebouweenheden zijn een uitzondering op het toepassingsgebied, 
zijn vrijgesteld van het EPC NR 

 

• bij wie rust welke verplichting?    

• advertentieplicht en affichageplicht (voor publieke gebouweenheden)   

4) Bijzonder traject voor kNR's    

5) EPB bouw   

Inhoud van EPC NR certificaat  

• interpretatie van het resultaat voor het energielabel en de energiescore  

• wat omvatten de verschillende onderdelen van het certificaat    

o grafiek evolutie energielabel    

o welke adviezen worden gegeven en hoe moeten deze door de gebruiker 
van het certificaat begrepen worden   

 

• welke gegevens zijn vindbaar in de bijlage, wat betekenen de gebruikte kleurcodes   

Aanpak opmaak van een EPC niet-residentieel  

1) (belang van) vooronderzoek   

• Welke inspecties zijn nodig? Welke EPC’s moeten opgemaakt worden op een site, 
welke niet? Bepaling van de scope van de opdracht  

 

• organisatie plaatsbezoek  

2) opmaak en indienen dossier  

• welke bewijsstukken zijn geldig en bruikbaar voor de opmaak van het EPC NR  

• hoe moet een certificaat ingediend worden  

• het belang van een goed projectdossier  

 
 

Module 2: de energiescore, als indicator voor de theoretische energieprestatie  

 

Geometrie van en bouwkundige informatie over de gebouweenheid  Gekend? 

1) algemene gebouw- en gebruikskarakteristieken    

• bepaling van de bruto vloeroppervlakte    

• kennis over de manier van vaststelling en de invoer van de bouwkundige gegevens 
en de manier waarop de gebouweenheid gebruikt wordt. Waarom is deze 
informatie nuttig en welke impact heeft deze op het eindresultaat?   

 

• bepaling van het aantal bouwlagen    

2) vereenvoudigde geometrie    

• hoe werkt de vereenvoudigde geometrie: gebouweenheid op zichzelf staand vs. 
gebouweenheid als deel van het geheel   

 



• hoe de grootte van een verliesoppervlakte bepalen + invoer in software    

• types begrenzing - buiten, grond, …    

• samenstelling schildelen = isolatielaag + luchtlaag + basislaag    

3) netto energiebehoefte    

• transmissieverliezen: begrip van isolatiematerialen, begrippen om eigenschappen 
van isolatiematerialen uit te drukken   

 

• ventilatieverliezen: luchtdichtheid + inzicht hoe ventilatiebehoefte wordt bepaald 
en welke parameters bepalend zijn   

 

• zonwinsten    

4) praktische inspectie    

• hoe stel je eigenschappen van gebouwschil vast in praktijk     

• hoe interpreteer je beschikbare bewijsstukken    

Inspectie en invoer van opwekkers en installaties voor de bepaling van de energiescore  

1) Kennis van de algemene principes voor de invoer van installaties    

• louter inspectie van betere prestaties voor installaties voor ruimteverwarming, 
ventilatie en verlichting. Kennis van het feit dat er voor deze installaties steeds een 
basis energiegebruik wordt doorgerekend voor de bepaling van de energiescore  

 

2) Indeling in ruimteclusters    

• principe ruimteclusters    

• bewust onverwarmde, ongeventileerde, onverlichte ruimteclusters    

3) eindenergieverbruik    

• ruimteverwarming    

• ruimtekoeling    

• sanitair warm water    

• bevochtiging    

• ventilatie    

• verlichting    

Praktische inspectie    

• Hoe stel je eigenschappen van opwekkers voor RV, koeling, SWW, ventilatie, 
bevochtiging en verlichting vast in praktijk?  

 

  
 

Module 3: het aandeel hernieuwbare energie, op basis van metingen van het werkelijke energiegebruik 

 

Doel van het (label) in het EPC niet-residentieel Gekend? 

1) Waarom energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële eenheden?  

• het EPC NR als adviestool richting LTD  

• kennis van de inhoud van het EPC NR: welke informatie is wanneer nuttig en voor 
wie (als eigenaar, als kandidaat-koper, als kandidaat-huurder, … ) 

 

• handhaving renovatieverplichting  

2) Wat is het EPC NR wel? Wat is het EPC NR niet?  

• 2 complementaire indicatoren - hoe werkt dat?  

• Welke informatie is vergelijkbaar, welke niet? Welke EPC’s zijn vergelijkbaar, welke 
niet? 

 

Kennis van de (energiebesparende) maatregelen die impact hebben op het label  

• inzicht in invloedsfactoren op het label  

• welke investeringen zijn soms wel interessant? Welke investeringen zijn nooit 
zinvol? 

 

Inventarisatie van de energiestromen voor de bepaling van het energielabel  

Identificatie van de hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiestromen  

• Welke stromen zijn hernieuwbaar, welke zijn niet-hernieuwbaar?  

• Indien van toepassingen, weten hoe het hernieuwbare aandeel van een warmtenet 
kan bepaald worden 

 

Verplichte metingen  



• zijn de minstens verplichte metingen aanwezig?   

• Kan een energielabel opgesteld worden in functie van de aanwezige meters?  

Kwaliteit meters  

• interpretatie type meter en fiche met eigenschappen  

Meetgegevens  

• evaluatie van de beschikbare meetgegevens  

o welke meetgegevens zijn bruikbaar? Welke meetgegevens zijn niet 
bruikbaar en waarom?  

 

Bepaling van het hernieuwbare aandeel energie HE   

• Nagaan van de bruikbaarheid van beschikbare gegevens: welke meetgegevens 
verwerpen? 

 

• Hoe moeten meetgegevens ingevoerd worden in software  

o welke meters moeten worden aangemaakt indien hernieuwbare/niet-
hernieuwbare energiestroom 

 

Energieadviezen  

• Advies op basis voorkeuren eigenaar/resultaten  

• Advies op volledige case  

 


