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1 DOEL EN OPBOUW DOCUMENT 

 
De werkwijze voor het opstellen van het EPC NR is vastgelegd in het inspectieprotocol (IP). Dit document heeft 
als doel de werkwijze uit het IP verder te verduidelijken en te illustreren met praktijkvoorbeelden. Het bevat dus 
geen nieuwe informatie, staat niet op zich en moet altijd als een handleiding aanvullend aan het IP gelezen 
worden. 
 
De volgorde van dit document volgt in grote lijnen de te doorlopen stappen bij de opmaak van een EPC NR. Dit 
in tegenstelling tot het IP, dat de structuur van de software volgt. Bij elk deel wordt verwezen naar de 
betreffende stukken uit het IP die worden behandeld. Zo kan u eenvoudig zoeken naar de relevante delen in dit 
document bij specifieke vragen over het IP. 
 
Niet alle delen van het IP worden besproken in dit document, maar enkel die delen die verdere verduidelijking 
nodig hebben. Delen die naast de bepalingen in het IP geen verdere duiding nodig hebben, worden niet herhaald 
in dit document. 
 
Dit document bevat slechts in beperkte mate informatie over hoe de invoer in de software gebeurt. Voor een 
basishandleiding van de software wordt verwezen naar de snelle startkaart. 

2 HET EPC NIET-RESIDENTIEEL (EPC NR) 

2.1 Wetgevend kader 
 
De Vlaamse lange termijnrenovatiestrategie voor gebouwen richting 2050 geeft weer hoe Vlaanderen invulling 
wil geven aan de klimaattransitie in de bebouwde omgeving.  
 
Voor  niet-residentiële gebouwen streeft Vlaanderen naar een koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2050, met 
een voorbeeldrol voor de overheid. Voor de publieke kantoorgebouwen wordt voorgesteld om de voorbeeldrol 
waar te maken door al in 2045 te voldoen aan de lange termijndoelstelling van een koolstofneutraal 
gebouwenpark. De semi-publieke gebouwen (scholen, gezondheid) en private gebouwen (kantoren, handel, 
horeca,…) krijgen tot 2050 om te voldoen aan de lange termijndoelstelling.  
 
Om de renovatiegraad bij de niet-woongebouwen te verhogen zet deze strategie onder meer concreet in op: 

• Implementeren van een renovatieverplichting binnen 5 jaar na notariële overdracht voor tertiaire 
gebouwen. 

• De invoering van een verplicht EPC voor alle grote niet-residentiële gebouwen.  
Bij de verdere uitwerking van deze strategie zal voor zowel woongebouwen als niet-residentiële 
gebouwen waar mogelijk ook ingezet worden op ontzorging van de gebouweigenaars en op het 
benutten van de mogelijkheden die de digitalisering bieden.  

 
Belangrijke pijlers waarop de Vlaamse Overheid inzet om de lange termijndoelstelling te behalen, en de rol van 
het EPC NR in dit verhaal, zijn weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1: Pijlers Vlaamse Overheid voor behalen lange termijndoelstelling gebouwen 

2.2 Verantwoordelijkheden* 
 
In het kader van het EPC NR liggen de volgende verantwoordelijkheden bij de volgende partijen: 

- Opmaken van het certificaat: het EPC NR mag uitsluitend opgesteld worden door een erkende 
energiedeskundige type D.  

- Opdracht geven: het EPC NR kan alleen opgemaakt worden op verzoek van de eigenaar of de houder 
van een zakelijk recht (bv. erfpachter of opstalhouder) en hun opdrachthouder, lasthebber of 
gevolmachtigde. De gebouwgebruiker die geen eigenaar mag dus geen opdracht geven tot de opmaak 
van het EPC NR. 

- Uithangen: in een publieke gebouweenheid moet, om aan de affichageplicht te voldoen, het voorblad 
van een geldig EPC NR (of tijdelijk nog een geldig EPC publiek, zie 2.3.1) certificaat uitgehangen worden 
op een plaats die voor het publiek zichtbaar is. Het uithangen is de verantwoordelijkheid van de 
gebouwgebruiker. De eigenaar, bij wie de verplichting voor de opmaak van het certificaat rust, bezorgt 
het certificaat tijdig aan de gebouwgebruiker.  

- Doorgeven meetgegevens: zowel de gebruiker als de eigenaar zijn verantwoordelijk  voor het bijhouden 
van alle meetgegevens van nutsmeters, elektriciteitsmeters, gasmeters, warmtemeters en 
brandstofdebietmeters die nodig zijn om het EPC NR op te maken en stellen die gegevens ter beschikking 
van de energiedeskundige type D. 

- Jaarlijkse meteropnames: voor elke gebouweenheid met een geldig EPC NR moeten jaarlijks de 
meterstanden van alle meters opgenomen voor de bepaling van het EPC NR worden geregistreerd. Deze 
registratie gebeurt door de eigenaar, de gebruiker of een energiedeskundige type D, aangesteld door 
de eigenaar of gebruiker. 
 

Het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen kan alleen opgemaakt worden op verzoek van de 
eigenaar of de houder van een zakelijk recht en hun opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde. 

2.3 Het EPC NR: een vernieuwde aanpak 
Woningen en kleine niet-residentiële (kNR) gebouwen worden gecertificeerd op basis van een theoretische 
berekening van de energieprestatie, onder bepaalde standaardaannames. Dat is de meest aangewezen 
methode als het gaat om niet al te grote gebouwen met een enigszins voorspelbaar gebruiksprofiel én waarvoor 
een objectieve vergelijkingsbasis bij verkoop of verhuur belangrijk is. Voor grote niet-residentiële gebouwen is 
deze aanpak echter minder geschikt door de grootte en complexiteit van dit type. De detailinspectie nodig voor 
deze theoretische beoordelingsmethodiek wordt al snel zeer tijdsintensief. Bovendien zorgt de grote variatie in 
deze gebouwen ervoor dat een uitgebreide detailinspectie en rekenmethode geen garantie biedt dat het 
resultaat de werkelijke koolstofneutraliteit van dit gebouw benadert.  
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Een koolstofneutraal gebouw is een gebouw waarvan de CO2-uitstoot tijdens de gebruiksfase tot nul is 
gereduceerd door de energiebehoeften te verminderen  én ervoor te zorgen dat aan de resterende 
energiebehoeften wordt voldaan met hernieuwbare energiebronnen. Het is een gebouw waarvan het gemeten 
totale energiegebruik in gebruiksfase wordt gedekt door hernieuwbare energiebronnen.  
 
De weg naar werkelijke koolstofneutraliteit wordt enerzijds bepaald door de energie-efficiëntie en 
hernieuwbaar karakter van het gebouw en zijn installaties en anderzijds door hoe het gebouw in praktijk 
wordt gebruikt. Beide aspecten zijn belangrijk en bepalend, maar zijn moeilijk te monitoren op basis van enkel 
een theoretische berekening.  
 
Deze overwegingen hebben aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor de opmaak 
van het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen, namelijk de introductie van metingen. Het 
EPC NR zal 2 complementaire prestatie-indicatoren omvatten:  
 

1. De energiescore, geeft samen met berekende deelprestaties een beoordeling van de theoretische 
energie-efficiëntie  

2. Het gemeten aandeel hernieuwbaar energie met bijhorend energielabel, geeft de afstand tot 
werkelijke koolstofneutraliteit 

 
De eerste indicator geeft een theoretische indicatie van de energieprestatie van een gebouw en zijn installaties. 
De tweede indicator velt een oordeel over de werkelijke prestatie van het gebouw, mét inbegrip van het 
gebruikersgedrag.  
 

2.3.1 Koolstofneutraliteit via het EPC 

Een koolstofneutraal gebouw is een gebouw waarvan het gemeten totale energiegebruik in gebruiksfase wordt 
gedekt door hernieuwbare energiebronnen. In het EPC NR wordt de afstand tot de lange termijndoelstelling 
bepaald op basis van het hernieuwbaar aandeel. Hoe hoger het hernieuwbaar aandeel, hoe groter het aandeel 
van het totale energiegebruik dat hernieuwbaar wordt opgewekt en dus hoe dichter bij de lange 
termijndoelstelling. Op basis van het hernieuwbaar aandeel wordt een energielabel toegekend. Welk label 
overeenstemt met welk hernieuwbaar aandeel wordt samengevat in onderstaande tabel. 
 

Hernieuwbaar aandeel Label 

0 G 

< 5% F 

< 10% E 

< 25% D 

< 50% C 

< 100% B 

100% A 

 
 

Merk op 

Het EPC NR is een dynamische tool die de evolutie van een gebouweenheid richting de lange 
termijndoelstelling weergeeft en visualiseert, en mogelijke knelpunten uitlicht. Het is echter geen 
ontwerp- of adviestool die kan gebruikt worden om een gedetailleerd stappenplan voor een 
energetische renovaties op maat van het gebouw uit te werken.  

Om misverstanden te vermijden moet het duidelijk zijn wat de energiescore wel is en wat juist niet, 
waar de vergelijkbaarheid geldt en waar niet.  

 

! 
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2.3.2 Overzicht van enkele belangrijke sterktes en beperkingen methodiek  

Elke bestaande tool of rekenmethodiek voor de evaluatie van energieprestatie van een gebouw heeft zijn 
sterktes en zwaktes. 
Wanneer je als energiedeskundige een methode toepast is het belangrijk om niet alleen voldoende inzicht te 
hebben in de sterktes van de methodiek, maar ook om de beperkingen te (h)erkennen.  Hieronder wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste sterktes (in groen) en beperkingen (in rood). 

 

Complexiteit van de methodiek 

Tijdsbesteding van energiedeskundige  

De inspectie is eenvoudig waar mogelijk. Er is geen detailopmeting van 
de gebouwschil nodig. De inspectie van de HVAC-installaties focust op 
‘betere’ energetische prestaties. Dit is mogelijk omdat de energiescore 
slechts indicatief is. 
Merk op: zelfs een vereenvoudigde inspectie kan meerdere dagen 
beslaan bij een groot/complex gebouw of site! 

Administratieve (bewijs)last  

Deze is zoveel mogelijk beperkt door: 
- Vereenvoudigde inspectie 
- De energiedeskundige is niet verplicht alle detailgegevens op te 

zoeken en in te voeren. In samenspraak met eigenaar wordt beslist 
welke detailgegevens nodig/nuttig zijn. 

Sturing naar langetermijndoelstelling 

Sturing naar koolstofneutraliteit 

- Een goed label  = werkelijk meer koolstofneutraal gebouw 
- De eigenaar wordt gestimuleerd om de werkelijke CO2-uitstoot te 

doen dalen via energielabel 
- De eigenaar/gebruiker heeft meer voeling met een parameter op 

basis van werkelijk energiegebruik dan een theoretische prestatie 

Stimuleren van energiebesparende 
maatregelen en doorgedreven energie-
efficiëntie  

- Via label: verlaging in totaal energiegebruik zorgt voor een beter 
label, dit kan zowel via een aanpassing van het gebruikersgedrag als 
door renovatiemaatregelen.  

- Via energiescore: geeft prestatie van het gebouw, los van het 
gebruik 

Flexibel inrekenen innovatieve 
technologieën 

Op basis van het werkelijke gemeten verbruik worden de innovatieve 
technologieën naar waarde gevalideerd in het energielabel. 

Objectiviteit 

Objectieve onderlinge vergelijkbaarheid van 
gebouweenheden  

Vergelijken van eenheden op basis van: 
- het energielabel: niet aan te raden, aangezien het gebruikersgedrag 

een grote rol speelt. 
- de energiescore: dit kan, maar door het vereenvoudigd karakter van 

deze score geeft dit maar een indicatie 

Toepassingsgebied 

 Dit EPC wordt momenteel enkel in het Vlaams gewest gebruikt.  

Nieuwbouw vs. bestaande bouw 

Afstemming tussen nieuwbouw en 
bestaande bouw  

De nieuwbouwmethode is gebaseerd op een theoretische berekening, 
het EPC bouw kan dus geen energielabel vermelden. Pas na oplevering 
en ingebruikname wordt duidelijk wat het energielabel is voor de 
gebouweenheid. 
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2.4 EPC Bouw 
Recente niet-residentiële gebouweenheden die nog beschikken over een geldig EPC bouw kunnen dit EPC Bouw 
gebruiken om te voldoen aan de EPC-verplichting. Het EPC bouw kan echter niet gebruikt worden om aan te 
tonen of de gebouweenheid ook aan de minimale EPC labelplicht voldoet. Immers, een EPC bouw doet 
uitsluitend uitspraak over het feit of het nieuwe gebouweenheid voldoet aan de minimale eisen voor 
nieuwbouw.  
Op basis van de geldende nieuwbouweisen wordt verwacht dat de meeste nieuwe gebouwen een relatief goed 
energielabel zullen halen, maar dit biedt geen sluitende garantie.  
Het energielabel hangt immers naast de energie-efficiëntie van de hardware van het gebouw en theoretische 
energieprestatie ook sterk af van het werkelijke gebouwgebruik. Dat gebouwgebruik is voor nieuwe gebouwen 
nog niet gekend in ontwerpfase en kan pas bepaald worden wanneer het gebouw enige tijd in gebruik is. Om 
deze reden kan op het EPC bouw dan ook nog geen energielabel vermeld worden. De labelbalk van het EPC 
bouw zal steeds een energielabel ‘onbepaald’ aangeven*.  
 
Het energielabel kan dus uitsluitend aangetoond worden met een EPC NR. 

3 HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT  

Het energieprestatiecertificaat heeft dezelfde look & feel als het EPC voor woningen en appartementen en het 
EPC kNR. Dit EPC NR is echter gebaseerd op twee complementaire indicatoren, daar waar de andere EPC’s 
slechts één indicator omvatten. Dit zorgt voor enkele belangrijke inhoudelijke verschillen tussen de 
energieprestatiecertificaten. Hieronder worden de belangrijkste eigenschappen van het certificaat voor het EPC 
NR besproken.  

3.1 Voorblad  
Het voorblad van het EPC NR bevat de labelbalk en is verplicht uit te hangen voor publieke gebouwen, net als 
bij het ‘oude’ EPC publiek. Indien het over een gebouw gaat dat onder deze verplichting voor publieke gebouwen 
valt,  maakt u als energiedeskundige de eigenaar attent op deze uithangverplichting bij afleveren van het EPC 
NR.  
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Figuur 2: Voorblad certificaat voor niet-residentiële gebouwen 

3.1.1 Geldigheid 

Een EPC NR is vijf jaar geldig. Het EPC NR vervalt als een nieuw EPC voor dezelfde gebouweenheid voor het 
verstrijken van de geldigheidstermijn wordt opgemaakt. 
 
In principe moet er gedurende de geldigheidsduur van het EPC geen nieuw EPC NR opgemaakt worden, ook niet 
als: 

• De gebouweenheid (opnieuw) wordt overgedragen of verhuurd binnen de geldigheidsduur van een EPC. 

• Er sinds het indienen van het EPC aanpassingswerken aan de gebouweenheid zijn uitgevoerd. 

• Als binnen de geldigheidsduur van het EPC de functie van de niet-residentiële eenheid veranderd is naar 
een andere niet-residentiële functie (vb. van horeca of kantoor naar handel). 

 
Het EPC NR kan alleen voor een niet-residentiële gebouweenheid een geldig EPC zijn. Wanneer de eenheid 
van bestemming wijzigt (bv. van niet-residentieel naar wonen) is het EPC NR geen geldig EPC meer voor deze 
gebouweenheid, ook niet wanneer dit EPC NR nog niet vervallen is.  
Voor de beoordeling van de bestemming wordt altijd uitgegaan van de feitelijke situatie (zie ook 5.1). 
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Los van de verplichting kan het in sommige gevallen wel interessant om een nieuw EPC NR te laten opmaken, 
zelfs indien het bestaande EPC nog geldig is. 
 

VOORBEELD 1 Wanneer een geldig EPC NR vervangen? 

Het EPC NR is 5 jaar geldig. De eigenaar kan echter steeds zelf kiezen om het EPC te vernieuwen vóór de 
geldigheid verstrijkt. Dit is aan te raden wanneer het door wijzigingen van gebruiksomstandigheden of 
aanpassingswerken te verwachten is dat het energielabel of de energiescore sterk wijzigen. Dit kan 
bijvoorbeeld als: 

- De niet-residentiële functie van de gebouweenheid wijzigt, bv. een school wordt omgebouwd tot een 
horecazaak.  

- De gebruiker en/of het gebruikersgedrag wijzigen: de eenheid wordt verhuurd aan iemand anders of 
de huidige huurder wijzigt zijn gebruik van de eenheid ingrijpend. 

- Er worden aanpassingswerken aan de gebouweenheid uitgevoerd, bv. het dak wordt geïsoleerd, de 
ketel wordt vervangen, … . 

- Er wordt een hernieuwbare technologie geplaatst: bv. plaatsing van PV-installaties. 
 
In deze gevallen is het vernieuwen van het EPC NR niet verplicht maar wel zeer sterk aan te raden. Zo krijgt 
de eigenaar het beste zicht op het huidige energielabel van de eenheid en welke maatregelen eventueel nog 
nodig zijn om de toekomstige minimumeisen voor dit label te halen. 
 

 
 

 

3.1.2 Label  

Het voorblad vermeldt ook het gehaalde energielabel op een energiebalk. Deze energiebalk verschilt lichtjes van 
de energiebalk op andere EPC’s: 

• Er staat vermeld dat het energielabel bepaald wordt op basis van het hernieuwbaar aandeel. 

• De blokjes op de labelbalk hebben niet allemaal eenzelfde grootte, zie ook 2.3.1 voor de labelindeling. 
 

  

Figuur 3: Labelbalk met aanduiding gehaald energielabel op het EPC NR 

In sommige gevallen wordt een certificaat aangemaakt maar kan – wegens omstandigheden - geen energielabel 
worden bepaald. In dat geval wordt voor het label G nog een grijs blokje toegevoegd aan de labelbalk met label 
‘onbepaald’, zoals aangetoond in Figuur 4.  
 

Merk op 
De geldigheidsduur van het EPC bouw van niet-residentiële eenheden zal in de toekomst gelijk 
geschakeld worden met deze voor het EPC NR en dus aangepast worden naar 5 jaar. 

! 
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Figuur 4: Labelbalk in EPC NR voor een gebouweenheid waarvoor label niet bepaald kan worden 

In de volgende gevallen zal het energielabel ‘onbepaald’ zijn: 

• Niet alle minstens verplichte metingen konden opgenomen worden 
Er kan geen (conservatieve) inschatting van het energielabel gemaakt worden. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer het gebouw verwarmd wordt met een stookolieketel maar er is nog 
stookoliedebietsmeter aanwezig. U geeft aan in dat geval aan dat niet alle metingen beschikbaar zijn. 
Op het certificaat verschijnt vervolgens dat het label kan niet worden bepaald. Zie ook 7.2.3. 

• Er is geen enkele hernieuwbare technologie op de site aanwezig.  
Het hernieuwbaar energiegebruik van de scope is dus is 0 kWh. In dit geval komt men in principe altijd 
uit op een hernieuwbaar aandeel van 0% of een label G. Deze 0% doet echter enkel uitspraak over de 
afwezigheid van hernieuwbare technologieën op de site. Geleverde inspanningen of vlak van energie-
efficiëntie die leiden tot een lager totaal energiegebruik kunnen in dit geval niet naar waarde worden 
gevalideerd. In deze specifieke gevallen is het energielabel dus een iets minder geschikte indicator. Dit 
kan voor onbegrip en onrust zorgen bij die gebouweigenaars die – zonder kennis van dit energielabel en 
bijhorende verplichtingen - tot op heden vooral inspanningen geleverd hebben op vlak van energie-
efficiëntie en niet op de plaatsing en het gebruik van hernieuwbare technologieën hebben ingezet.  

 

3.2 Pagina 2 – Huidige staat van de eenheid  
De tweede bladzijde van het certificaat geeft een overzicht van de huidige staat van de gebouweenheid. Deze 
kan opgedeeld worden in drie blokken, zoals aangeduid in Figuur 5: 

• Blok 1 met het overzicht van het label en de doelstelling 

• Blok 2 met meer detailinfo over het totale en hernieuwbare energiegebruik 

• Blok 3 met de hernieuwbare en niet hernieuwbare opwekkers  
 

Merk op 

• Een EPC NR met als label ‘onbepaald’ kan gebruikt worden om te voldoen aan de verplichting 
tot het hebben van een EPC. Aan een minimumeis voor het energielabel zal echter nooit 
voldaan kunnen worden met een label ‘onbepaald’. In beide gevallen is het dus ten zeerste 
aan te raden zo snel mogelijk de oorzaak van het ‘label onbepaald’  te verhelpen en een nieuw 
certificaat te laten opmaken om zo voldoende zicht te krijgen op het werkelijke label. 

• Een gebouweenheid met een aandeel hernieuwbare energie van 0% krijgt maar tijdelijk een 
‘label onbepaald’, enkel tijdens de introductiejaren van dit EPC NR. Van zodra het EPC NR en 
de lange termijndoelstelling meer ingeburgerd geraken en er dus verwacht kan worden dat 
hernieuwbare energieproductie aanwezig zal zijn op de site, zal deze situatie wijzigen en zal 
er bij afwezigheid van hernieuwbare technologieën op de site alsnog een label G worden 
toegekend. 

 

! 
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Figuur 5: Pagina 2 van het EPC NR 

Blok 1 (zie Figuur 6 voor detail) geeft het huidige energielabel van de gebouweenheid (= label C in dit voorbeeld) 
nog eens weer en herhaalt ook de doelstelling (= label A). In de grijze vakken rechts verschijnt extra info:  

• Hoe wordt dit label bepaald?  

• Potentiële kopers of huurders worden verwezen naar de energiescore (zie ook 3.3.2). 
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Figuur 6: EPC NR – huidige staat van de eenheid 

Blok 2 (zie Figuur 7 voor detail) toont in meer detail hoe tot het energielabel gekomen werd. Aan de linkerzijde 
wordt het totale energiegebruik getoond. Aan de rechterzijde wordt het hernieuwbare energiegebruik 
weergegeven. Het hernieuwbaar aandeel (= 29%, label C) wordt bepaald als de verhouding tussen beide: 
300/1050 = 29 %. 

 
Dit onderdeel van het certificaat geeft weer aan de gebouweigenaar of -gebruiker op welke twee manieren het 
energielabel kan verbeterd worden.  
 

1. Verlagen van het totale energiegebruik 
Dit kan door het gebruikersgedrag aan te passen, of door het (bijkomend) plaatsen van isolatie, kiezen 
voor performantere beglazing of door een efficiëntere verlichting in de gebouweenheid te plaatsen. Dit 
gedeelte toont dan ook in detail hoe de gebouweenheid scoort op dit vlak (objectieve beoordeling, los 
van gebruikersgedrag – zie ook uitgangspunten energiescore zoals beschreven in 0). 
 

2. Verhogen van het hernieuwbare energiegebruik 
Het rechtse deel van dit blok geeft weer hoeveel van het totale energiegebruik naar warmte en 
elektriciteit gaat en welk deel van dit energiegebruik al hernieuwbaar wordt ingevuld. Via deze 
informatie kan de gebouweigenaar of -gebruiker beter inschatten op welk onderdeel best kan worden 
ingezet. In het onderstaande voorbeeld bestaat 67 % van het totale energiegebruik uit elektriciteit en 
slechts 33% uit warmte. Het verhogen van het hernieuwbaar aandeel elektriciteit zal dus de grootste 
impact op het energielabel hebben, maar zal in dit voorbeeld mogelijk moeilijk zijn omdat al een 
aanzienlijk deel hernieuwbaar is. Het vergroenen van de warmte zal het label minder snel verbeteren, 
maar aangezien er in dit voorbeeld nog niets van groene warmte gebruikt wordt, zijn er waarschijnlijk 
wel enkele eenvoudigere en rendabelere maatregelen te nemen. 
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Figuur 7: EPC NR – hoe LTD te behalen? 

 
Blok 3 (Figuur 8) tenslotte toont de aanwezige opwekkers voor hernieuwbare en niet- hernieuwbare warmte 
en elektriciteit op de site. Deze hebben zowel een invloed op het totale energiegebruik als op het 
hernieuwbare energiegebruik. 
 

 

Figuur 8: EPC NR – overzicht hernieuwbare en niet-hernieuwbare opwekkers on site 

Merk op 
Het totale en hernieuwbare energiegebruik zoals getoond in Figuur 7 wordt steeds bepaald voor alle 
niet-residentiële eenheden samen die opgenomen zijn in de opdracht (zie ook deel 5). Deze waardes 
zijn dus het totale energiegebruik en hernieuwbare energiegebruik van de scope, gedeeld door de 
totale bruikbare vloeroppervlakte van de scope. 

 

! 
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3.3 Pagina 3 - Evolutie van het energielabel en energiescore 

3.3.1 Evaluatie van het energielabel 

In Figuur 9 wordt het verloop van het energielabel over de tijd getoond en kan de evolutie richting de lange 
termijndoelstelling geëvalueerd worden. Aangezien het EPC NR nog niet werd ingevoerd, zijn er nog geen 
voorgaande EPC’s voor deze eenheid en wordt in eerste instantie dus alleen het huidige energielabel getoond. 
In de toekomst zullen alle voorgaande labels en het huidige label getoond worden. 
 

 

Figuur 9: ECP NR - evolutie van het energielabel 

3.3.2 Energiescore 

De energiescore wordt getoond als ‘belangrijke informatie voor de koper of huurder’. Het energielabel en veel 
van de informatie op bladzijde 2 van het certificaat is immers sterk beïnvloed door het gebruikersgedrag. 
Potentiële kopers of huurders kunnen gebouweenheden dus best vergelijken op basis van de energiescore.  
Uiteraard is de energiescore ook interessant voor de gebouweigenaar, om zicht te krijgen op de prestatie van 
de eenheid op zich. De eigenaar heeft echter doorgaans meer baat bij een  overzicht per type schildeel zoals 
getoond op bladzijde 2 van het certificaat (Figuur 7, links). Dat overzicht maakt immers concreet duidelijk waar 
de grootste knelpunten zitten. Een globale indicator zoals de energiescore leent zich vooral tot vergelijking 
tussen verschillende eenheden. 
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Figuur 10: EPC NR - berekende energiescore van de gebouweenheid 

 
Op termijn zou de energiescore een bijkomende beoordelingsparameter kunnen worden op het pad richting 
de lange termijndoelstelling, naast het energielabel. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar het door hun specifieke 
karakter of functie zeer moeilijk blijkt om een goed energielabel te halen, kan een bijkomend oordeel geveld 
worden over de globale inspanningen die reeds geleverd werden op vlak van energie-efficiëntie. Let wel, de 
energiescore blijft steeds richtinggevend en zal nooit basis vormen voor een strikte verplichting. Het blijft in 
hoofdzaak een hulpmiddel om de theoretische energieprestatie van een gebouw/eenheid onderling te 
vergelijken (met soortgelijke gebouwen/eenheden). 

3.4 Pagina 4 - Aanbevelingen en aandachtspunten 
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Figuur 11: EPC NR - generieke aanbevelingen voor renovatie van de gebouweenheid 

 
Net als de huidige staat van de eenheid op pagina 2 van het certificaat wordt ook bij de aanbevelingen een 
opsplitsing gemaakt in twee delen: 

• Totaal energiegebruik verlagen: aanbevelingen over verbeteren isolatie en prestatie van installaties voor 
verwarming, koeling, verlichting en ventilatie. 

• Hernieuwbare energiegebruik verhogen: aanbevelingen over voorzien van installaties voor 
hernieuwbare energie en over verhogen eigengebruik. 
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Door de complexiteit van de niet-residentiële gebouwen is het niet haalbaar een gedetailleerde lijst van 
aanbevelingen te geven met een bijhorende prioriteit en kost. Deze lijst is dus slechts een opsomming van de 
knelpunten. De eigenaar kan op basis hiervan en met advies van een expert een gedetailleerd plan voor de te 
nemen maatregelen opzetten.   

 

3.5 Overzicht van alle gebouweenheden in de scope 
 
Het EPC NR kan voor meerdere gebouweenheden samen opgemaakt worden. Het energielabel is dan bepaald 
voor al deze eenheden samen. Zie ook deel 5 voor meer uitleg. 
 
Of de scope van het EPC NR meerdere eenheden bevat en welke eenheden werden meegenomen wordt 
getoond bij de algemene gegevens van het EPC, onder ‘certificaat gebaseerd op meerdere eenheden’. Het 
certificaat is steeds geldig voor één eenheid. Deze staat bovenaan dit overzicht vermeld. De energiescore is 
enkel van toepassing voor deze eenheid. Vervolgens wordt een lijst getoond van de gebouwen en 
gebouweenheden die werden meegenomen in de scope. In onderstaand voorbeeld bevat de scope dus twee 
gebouweenheden (nr. 24 en 26 in dezelfde straat). 
 

 

Figuur 12: EPC NR - overzicht van de (eenheden in) scope 

4 VOORBEREIDING VAN EEN PLAATSBEZOEK  

4.1 Geen EPC zonder plaatsbezoek 
Vooraleer een energiedeskundige een EPC certificaat kan opmaken moet een inspectie ter plaatse gebeuren. 
De inspectie focust hierbij op drie pijlers: 

• Energiestromen, inclusief meters en metingen 

Merk op 
Het EPC NR geeft enkel generieke aanbevelingen. Door de grote variatie in complexiteit en gebruik 
van de niet-residentiële gebouwen vormt dit echter in geen geval een gedetailleerd plan tot 
renovatie. Het advies op het EPC NR is dus steeds als startpunt te zien. Adviseer daarom de 
bouwheer of gebouwgebruiker steeds om een specialist te contacteren vooraleer aan (grondige) 
energetische renovatiewerken te starten. 

! 
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• Gebouw 

• Opwekkers 
 

 

4.2 Verloop plaatsbezoek  

4.2.1  Definitie van de opdracht 

Bij de opmaak van een certificaat voor niet-residentiële gebouwen kan het voorkomen dat de opdracht meer 
dan één eenheid omvat, bv. een schoolsite of ziekenhuissite tellen vaak meerdere niet-residentiële gebouwen. 
Voorafgaand aan het plaatsbezoek maakt u dus best eerst een inschatting op basis van een analyse van 
beschikbare kaartgegevens hoeveel EPC’s er moeten opgemaakt worden. U kan namelijk beslissen om meerdere 
eenheden op dezelfde site met eenzelfde eigenaar voor de opmaak van energieprestatiecertificaten te bundelen 
in één zelfde opdracht (zie ook 5.2 voor meer informatie). Tijdens dit vooronderzoek kan het ook mogelijk zijn 
dat u tot de conclusie komt dat er geen EPC nodig is (bv. de eenheid blijkt geen niet-residentiële bestemming te 
hebben). Maak dus vooraf steeds duidelijke afspraken en bewaar het verslag of de conclusie van het 
vooronderzoek. Bij een VEKA controle over de aanwezigheid van een EPC zal dit van pas komen. 

4.2.2 Inspectie van het gebouw 

Tijdens het plaatsbezoek inspecteert u alle gebouweenheden waarvoor een EPC NR dient opgemaakt te worden. 
Op basis van de voorwaarden vastgelegd in het inspectieprotocol bepaalt u het beschermde volume van elke 
eenheid (zie ook 6.2.2.2). Eens de grenzen van de beschermde volumes vastgelegd zijn, inspecteert u 
de schildelen (gevels, daken, ramen, …) die elk beschermd volume begrenzen. Een belangrijke factor bij het 
bepalen van de energiescore is hoe goed de eenheid geïsoleerd is. Op basis van visuele vaststellingen en 
eventuele bewijsstukken inspecteert u dus de samenstelling van de verschillende schildelen. Bewijsstukken en 
verder (destructief) onderzoek zijn heel belangrijk bij het achterhalen van de eigenschappen. 

4.2.3 Inspectie van de technische installaties, inclusief opwekkers 

Naast de gebouwschil hebben ook de technische installaties een grote invloed op de energiescore van het 
gebouw(deel). Inventariseer alle hernieuwbare én niet-hernieuwbare opwekkers; een deel hiervan gebeurt al in 
het kader van het energielabel (zie ook 7.2.1) maar voor de bepaling van de energiescore moeten alle opwekkers 
geïnventariseerd worden, dus ook bv. elektrische weerstandsverwarming en verlichting (zie ook 6.2). Inspecteer 
vervolgens de eigenschappen van alle aanwezige warmte- en koudeopwekkers, de afgifte-elementen, de 
productie van het sanitair warm water en de afnamepunten, de ventilatie, de zonneboiler(s), de verlichting en 
toestellen voor bevochtiging voor de bepaling van de energiescore.  

4.2.4 Inspectie van energiestromen en meters 
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Het energielabel wordt bepaald op basis van het gemeten totale energiegebruik. Om dit correct te bepalen moet 
u bepalen welke energiestromen binnenkomen en terug buiten gaan en welke stromen worden opgemeten. Dit 
kan vastgesteld worden bij inspectie van het gebouw, bv. wanneer een nutsmeter van elektriciteit wordt 
vastgesteld is er een aansluiting op het elektriciteitsnet (inkomende energiestroom). Naast de inspectie kan 
informatie van de energiestromen en -meters gewonnen worden uit hydraulische schema’s, factuurgegevens,… 
Zie ook 7.2.1 voor meer informatie over deze inventarisatie. 
 

 
  

 

4.3 Na het plaatsbezoek 
 
Op basis van de aangeleverde bewijsstukken en de vaststellingen die werden gedaan tijdens het plaatsbezoek 
maakt u de nodige EPC’s voor de opdracht op en bepaalt u het energielabel en energiescore(s). 
 
Vooraleer de certificaten definitief in de energieprestatiedatabank in te dienen,  bezorgt u best eerst 
de proefcertificaten aan de opdrachtgever. U informeert de opdrachtgever over het resultaat en verduidelijkt 
hoe dit resultaat in de toekomst kan verbeterd worden. Dit advies kan (afhankelijk van de situatie) tweeledig 
zijn: 

- Maatregelen aan het gebouw en/of de installaties: overloop hiertoe samen de aanbevelingen, geef 
suggesties over welke maatregelen prioritair zijn en verduidelijk zaken die nog onduidelijk zijn.  

- Plaatsen van bijkomende verplichte of optionele metingen: alleen energiegebruik dat werd opgemeten 
kan meegenomen worden in het energielabel. Puur het plaatsen van extra meettoestellen kan dus 
leiden tot een beter label. Adviseer indien nodig de eigenaar hierover (zie ook 7.2.7). U vermeldt ook 
zeker de verplichting tot jaarlijkse meteropnames voor de bepaling van het hernieuwbaar aandeel. 
 

Zijn er geen bijkomende vragen of onduidelijkheden meer, dan dient u het definitief certificaat in 
de energieprestatiedatabank in. U drukt u alle certificaten voor de opdracht af, ondertekent en bezorgt deze 
aan de opdrachtgever.  
 

Merk op 
Bij de opmaak van het certificaat wordt de energieprestatie van het gebouw geëvalueerd. Er  wordt 
evenwel geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (renovatiewerken aan 
het) gebouw, zoals vochtproblemen, luchtkwaliteit, defecte installaties, houtrot, … . 

! 

• Neem veel foto’s tijdens uw plaatsbezoek, zowel overzichts- als detailfoto’s. Een EPC-
projectdossier bevat al snel vele tientallen foto’s. De foto’s helpen achteraf ook uw 
geheugen bij de opmaak van het EPC in de EPC-software.  

• Verifieer of alle bewijsstukken voldoen aan de algemene voorwaarden zoals vastgelegd in 
deel I.3 van het inspectieprotocol.  

• Sla uw foto’s digitaal op in een map per inspectie. Door toelichtingen in de titels en/of in 
een bijgevoegd document toe te voegen, beschikt u over informatie m.b.t. de genomen 
foto’s, wat handig is bij een controle maar ook wanneer u (jaren) later het fotografisch 
dossier opnieuw raadpleegt. 

• Stel uw grafisch dossier zo snel mogelijk na uw plaatsbezoek op. Ga na of u over alle 
gegevens beschikt en of het dossier volledig is. 

• Controleer of u invoergegevens kan aantonen met een aanvaard bewijs. Doe de nodige 
opzoekingen bij de fabrikant of erkende online bronnen.  

• Hou een screenshot bij als u bv. de EPBD-databank, de site van het Verbond van de 
glasindustrie of andere aanvaarde digitale bronnen raadpleegt. 

Tip 
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4.4 Bewijsstukken 
 
 

Zie deel I.3.2 in het inspectieprotocol 

 
Bij de opmaak van een EPC baseert u zich naast visuele vaststellingen op bewijsstukken. U mag geen informatie 
uit verklaringen of andere niet-aanvaarde bewijsstukken gebruiken tenzij expliciet zo vermeld in het 
inspectieprotocol. 
Vraag op voorhand aan de gebouweigenaar om technische documentatie ter beschikking te leggen. Opgelet, de 
bewijsstukken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het volledige adres, de datum en de 
auteur moeten worden vermeld.  
 
De aanstiplijst kan hiervoor dienen als leidraad. Op de aanstiplijst kan worden aangeduid welke documenten 
aangeleverd werden bij de opmaak van het EPC. Door deze lijst te laten ondertekenen kunnen later eventuele 
discussies vermeden worden. Indien een dergelijke lijst gebruikt wordt, houd dan zeker de ingevulde en 
ondertekende aanstiplijst bij in het projectdossier. 

5 DEFINITIE VAN EEN OPDRACHT 

 
Het EPC NR wordt steeds opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid.  

5.1 Wat is een niet-residentiële eenheid? 
Een niet-residentiële eenheid is de kleinste gebouweenheid binnen eenzelfde gebouw met een niet-residentiële 
(hoofd)bestemming die autonoom kan functioneren.  
 
Gebouweenheid 
Onder autonoom functioneren wordt het volgende verstaan: 

• de niet-residentiële eenheid moet in functioneel opzicht zelfstandig zijn en 

• wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde 
circulatieruimte; 

De eenheid moet dus zijn hoofdfunctie kunnen uitvoeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere 
eenheden. Een eigen toilet of andere sanitaire voorzieningen kunnen een indicatie zijn, maar vormen geen 
strikte voorwaarde.  
De algemene werkwijze voor de indeling in gebouweenheden is dezelfde voor alle types EPC en wordt 
samengevat in het document ‘Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)’1. 
 
Niet-residentieel 
Volgens het Energiebesluit, artikel 1.1.1, 72° zijn álle gebouwen ‘niet-residentiële gebouwen’, behalve: 

• woongebouwen; 

• industriële gebouwen bestemd voor productie, opslag, bewerking of manipulatie van goederen; 

• opslagplaatsen en werkplaatsen; 

• gebouwen van een landbouwbedrijf. 
 
Hoofdbestemming 

 
1 https://www.energiesparen.be/de-eenheid-zonder-woonfunctie 

Zie deel I.3 en deel II in het inspectieprotocol en ‘Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)’ 
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Afhankelijk van de manier waarop een gebouweenheid gebruikt wordt, krijgt deze een hoofdbestemming 
toegekend: 

• Residentieel: bestemd voor (collectieve) bewoning 

• Industrie: bestemd voor de productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen, zoals 
herstelplaatsen voor voertuigen (auto, tram, trein), industriële bakkerijen en slachterijen, datacentra, 
drukkerijen, textielfabrieken, brouwerijen. 

• Landbouw: gebouw(deel) in een landbouwbedrijf dat niet voor bewoning bestemd is 

• Niet-residentieel: niet-residentiële, niet-industriële en niet-landbouw bestemming 
 
Het is mogelijk dat binnen éénzelfde gebouweenheid delen met verschillende bestemmingen voorkomen.2 In 
dat geval wordt de hoofdbestemming bepaald op basis van de bruikbare vloeroppervlakte die elke bestemming 
inneemt in de eenheid, en dit volgens deze regels:  

• Als gebouwdelen met de bestemming industrie meer dan 70% van de bruikbare vloeroppervlakte 
innemen, is de hoofdbestemming van de gebouweenheid industrie.  

• In alle andere gevallen is de hoofdbestemming gelijk aan de bestemming (die niet industrie is)  met de 
grootste bruikbare vloeroppervlakte.  

• Als er geen grootste bruikbare vloeroppervlakte bepaald kan worden en geen redelijke inschatting, is de 
hoofdbestemming niet-residentieel.  

Is er twijfel bij het bepalen van de hoofdbestemming, dan moet de hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ 
genomen worden. 

 
VOORBEELD 2 Bepaling van de gebouwen/gebouweenheden op een schoolsite 

We nemen als voorbeeldcase een basisschool. 

• Blok A (groen) - administratief gebouw + klaslokalen (bouwjaar niet gekend, BVO = 1623 m²) 

• Blok B (rood) - refter + keuken, turnzaal (bouwjaar niet gekend, BVO = 576 m²) 

• Blok C (geel) - klaslokalen en administratie (bouwjaar niet gekend, BVO = 435 m² )  

• Blok D (blauw) - sanitair  

• Blok E (oranje) - klaslokalen (bouwjaar 2008 – EPB conform, BVO = 716 m²) 

• 2 aparte containerklassen (BVO < 50 m²) 
 

 
2 Belangrijk voor de energiedeskundige: een gebouweenheid met een niet-residentiële bestemming mag sinds januari 2022 niet meer 

geïntegreerd worden in een EPC van een wooneenheid. Omgekeerd mag een residentiële eenheid ook niet meer geïntegreerd worden 
in een EPC van een kleine niet-residentiële eenheid. Per gebouweenheid moet een EPC opgesteld worden. 

Merk op 

• De volgende gebouwen of gebouweenheden zijn vrijgesteld van de EPC-plicht: 
o Religieuze gebouwen bv. kloosters 
o Alleenstaande niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tot 50 

m². 
       Een uitgebreide lijst van uitzonderingen kan u terug vinden op de website van VEKA. 

• Bij de identificatie van een eenheid/eenheden in een gebouw wordt altijd de feitelijke 
situatie beoordeeld. De feitelijke situatie kan afwijken van de vergunde situatie.  

• Het apart verhuren of verkopen van een gebouwdeel betekent niet noodzakelijk dat dit 
gebouwdeel altijd een aparte gebouweenheid vormt.  

• Niet elk (losstaand) gebouw bevat ook noodzakelijk een gebouweenheid. Zo kan een 
gebouw nul, één of meerdere gebouweenheden omvatten. Indien het gebouw een louter 
ondersteunde functie heeft bij een andere gebouw(eenheid), dan wordt dit wel als een 
gebouw, maar niet als een aparte gebouweenheid beschouwd.  

 

! 

https://www.energiesparen.be/epb-pedia/bruikbare-vloeroppervlakte
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Figuur 13: Indeling in bouwblokken op basis van evacuatieplan basisschool 

- Blok A en C vormen samen één gebouw en één gebouweenheid. Een EPC certificaat wordt voor het 
volledig gebouw opgemaakt.  

- Blok B is een apart gebouw + gebouweenheid. Er is een certificaat voor deze blok apart nodig. 
- Blok D is een apart gebouw maar vormt geen aparte gebouweenheid. De sanitaire blok heeft namelijk 

een zuiver functie-ondersteunende rol. Opmaak van een EPC NR is niet nodig omdat dit gebouw niet 
onder het toepassingsgebied valt. Een detailinspectie van dit gebouw is dus niet nodig. 

- Blok E is een apart gebouw + gebouweenheid. Er is een certificaat voor de blok apart nodig. 
- De containerklassen. Opmaak van een EPC NR is niet nodig omdat dit gebouw niet onder het 

toepassingsgebied valt (langdurig gebruik maar BVO van alleenstaande niet-residentiële eenheid < 50 
m²). Een inspectie van deze gebouwtjes is dus niet nodig. 

 
Indien alle gebouwen zouden gebundeld worden in eenzelfde opdracht (zie ook 5.2) omvat deze dus 6 
gebouw(eenhed)en. Er zullen echter maar 3 EPC certificaten voor niet-residentiële gebouwen moeten worden 
opgemaakt. Voor de 3 gebouwen die niet binnen het toepassingsgebied van het EPC NR vallen bepaalt de 
energiedeskundige alleen de bruikbare vloeroppervlakte en voert deze in (zie deel Fout! Verwijzingsbron niet g
evonden.). Verdere invoer van schildelen of geometrie is niet nodig. 
 

5.2 De scope van een opdracht 
De energiedeskundige kan beslissen om meerdere eenheden op dezelfde site met eenzelfde eigenaar voor de 
opmaak van energieprestatiecertificaten te bundelen één zelfde opdracht. De eenheden die in één opdracht 
gebundeld worden, worden in dit document verder aangeduid als de scope van de opdracht. 

 
In het geval er EPC’s dienen opgemaakt te worden van één of meerdere gebouweenheden op eenzelfde site 
dient als eerste stap bijgevolg nagegaan te worden of het interessant is om de aanwezige eenheden te bundelen 
in één opdracht.  
 
Het al dan niet bundelen van gebouweenheden in één opdracht kan meerdere redenen hebben: 

Merk op 
Het bundelen van verschillende eenheden in één opdracht mag onder sommige voorwaarden 
maar is nooit verplicht. 
Binnen eenzelfde opdracht mogen zowel eenheden met niet-residentiële bestemming als 
eenheden met andere bestemming opgenomen worden. Het EPC NR wordt dan alleen 
gegenereerd voor de niet-residentiële eenheden (zowel groot als klein). 

! 
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• Praktisch/economisch: het is praktisch niet mogelijk of te duur om de energiegebruiken van de 
verschillende eenheden apart op te meten. Bijvoorbeeld, de verschillende gebouwen en 
gebouweenheden op een sportcomplex worden door één nutsmeter voor elektriciteit bediend en de 
eigenaar wil niet investeren in aparte submeters om het elektriciteitsgebruik van elke eenheid apart te 
meten. 

• Energetisch: niet elke gebouweenheid op de site leent zich even goed tot het plaatsen van een 
hernieuwbare installatie (bv. afgiftesysteem op hoge temperatuur, beperkt dakoppervlak, …). Wanneer 
sommige eenheden op de site maar beperkte of geen hernieuwbare installaties hebben, kan het 
interessant zijn de eenheden te bundelen zodat het hernieuwbaar energiegebruik gemiddeld berekend 
wordt en uitgemiddeld wordt over alle eenheden in de opdracht (zie voorbeeld hieronder). 

 
VOORBEELD 3 Definiëren van een opdracht voor een schoolsite 

Op de site bevinden zich meerdere bouwblokken (zie Figuur – blok A t.e.m. E).  
Er zijn 3 stookplaatsen op de site aanwezig.  

- Stookplaats 1 (condenserende ketel op aardgas) bedient blok A, B, D en de containerklassen. 
- Stookplaats 2 (niet-condenserende ketels op stookolie) bedient blok C. 
- Stookplaats 3 (2 condenserende ketels op aardgas in cascade) bedient blok B. 

Het totale energiegebruik is echter enkel gekend op siteniveau. Er is namelijk maar één gasmeter en één 
elektriciteitsmeter aanwezig op de site (in stookplaats 1). Het energielabel wordt om praktische redenen dus 
bij voorkeur overkoepelend voor de volledige site bepaald. 
 

 

Figuur 14: Indeling in bouwblokken op basis van evacuatieplan basisschool 

 
VOORBEELD 4 Definiëren van een opdracht voor een kantoorsite 

Op een site liggen twee kantoorgebouwen van dezelfde eigenaar, elk bestaande uit één gebouweenheid. Het 
grootste gebouw dateert van begin 1990. Er is een PV-installatie voorzien op het dak. Het gebouw in geel 
dateert van de jaren ’60 en heeft geen PV-installatie. Beide gebouwen worden verwarmd met een gedeelde 
installatie op gas. Er is zowel voor gas als elektriciteit een submeter geplaatst, zodat de verbruiken per 
gebouweenheid gekend zijn. Er zijn verder geen hernieuwbare technieken voorzien op de site.  
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Figuur 15: Gebouwen op kantoorsite 

De volgende energiegebruiken worden opgemeten over de meetperiode: 
- Blauw gebouw: 

o Gasnet: 40 000 kWh 
o Elektriciteitsnet: 60 000 kWh 
o PV (eigengebruik): 7500 kWh 

- Geel gebouw: 
o Gasnet: 15 000 kWh 
o Elektriciteitsnet: 25 000 kWh 

 
Omdat de eenheden op dezelfde site liggen en van eenzelfde eigenaar zijn, kunnen ze samen in één opdracht 
gebundeld worden. Echter, aangezien de energiegebruiken per gebouweenheid gekend zijn, hoeft u de 
eenheden niet per se te bundelen. De energiedeskundige bespreekt de mogelijke opties en voor- en nadelen 
met de eigenaar. 
 
Optie 1: de gebouwen worden niet gebundeld in één opdracht 
Het gebouw aangeduid in blauw haalt een hernieuwbaar aandeel van 7% (= 7500 kWh/107 500 kWh; 
energielabel E). Het gebouw aangeduid in geel haalt een hernieuwbaar aandeel van 0% (= energielabel G). 
Het totale energiegebruik is immers niet-hernieuwbaar. 
 
Optie 2: de gebouwen worden gebundeld in één opdracht 
Het hernieuwbaar aandeel wordt bepaald voor beide gebouwen samen en komt uit op 5% (= 7500 kWh/147 
500 kWh). Het totale energiegebruik is immers gestegen (= som van energiegebruik blauwe én gele gebouw) 
terwijl het gebruik uit hernieuwbare energie hetzelfde is gebleven (alleen blauwe gebouw). Op deze manier 
halen beide gebouwen dus een energielabel E. Het totale hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiegebruik 
wordt immers uitgemiddeld over beide gebouwen. 
 

 

Merk op 
Eenheden met bestemming residentieel, industrieel of landbouw, kunnen meegenomen worden 
in de scope maar voor deze eenheden mag geen EPC NR opgemaakt worden. Kies dus zeker de 
juiste bestemming.  
Wanneer een eenheid met een andere bestemming toch wordt ingevoerd als een niet-residentiële 
eenheid kan een EPC NR opgemaakt worden voor deze eenheid, bestaande EPC’s residentieel, 
kNR, … voor deze eenheid worden dan overschreven en vervallen. Een eenheid kan maar één 
geldig EPC hebben, ongeacht het type. 

! 
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5.3 Kleine versus grote niet-residentiële gebouweenheid 
Het EPC NR is hét certificaat voor niet-residentiële gebouwen en kan opgesteld worden voor elke niet-
residentiële gebouweenheid die binnen het toepassingsgebied valt. Echter, voor certificatie van niet-
residentiële gebouwen wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote niet-residentiële 
gebouweenheden: 

• Voor grote niet-residentiële eenheden kan alleen een EPC NR opgesteld worden; 

• Voor kleine niet-residentiële eenheden is het EPC NR het basis EPC, maar als uitzondering hierop kan de 
eigenaar er voor kiezen een EPC kNR te laten opstellen. Ook met zo’n EPC kNR wordt voldaan aan de 
EPC verplichting.  

 
De eigenaar van een kleine niet-residentiële eenheid kan dus in principe kiezen tussen het EPC NR en EPC kNR. 
Deze keuze kan gemaakt worden op basis van praktische overwegingen: bv. voor een apotheker in een gesloten 
bebouwing in een woonbuurt zal vermoedelijk een EPC kNR eenvoudiger zijn om op te stellen. Voor een klein 
kantoortje op een site met meerdere gebouwen kan het eenvoudiger zijn de kleine niet-residentiële eenheid 
mee te nemen in de opdracht van het EPC NR. Dit is echter geen harde regel, de keuze ligt bij de eigenaar. 
 

 
VERDERE UITLEG 1 : Een apart EPC voor kleine niet-residentiële eenheden 

Binnen het niet-residentiële gebouwpark bestaat een grote variatie in bestemmingen. De volgende eenheden 
vallen hier immers allemaal onder: 

• Een dokterspraktijk op het gelijkvloers van een appartementsgebouw 

• Een ziekenhuis 

• Een school 

• Een lokale bakker 
 
Zowel qua gebouwkarakteristieken als (energie)gebruik verschillen deze voorbeelden sterk van elkaar.  
De kleinere eenheden zoals een dokterspraktijk, een apotheker, … vertonen bouwfysisch en architecturaal 
voornamelijk gelijkenissen met woningbouw. Je vindt deze eenheden dan ook vaak terug verweven met het 
residentiële gebouwenpark. Het is ook vooral bij dit type eenheden dat na verkoop of bij verhuur de 
bestemming wijzigt van niet-residentieel naar residentieel of omgekeerd. Daarnaast zijn deze eenheden 
vanuit energetisch, en bouwtechnisch standpunt anders te benaderen dan grotere eenheden waar de 
opbouw, de installaties en gebruikte (bouw)technieken immers complex en uniek zijn zoals bv. bij een 
ziekenhuis, sportcomplex, …. Dit  vraagt een andere aanpak en rekenmethodiek. 
 
Vanuit deze vaststelling werd voor deze kleinere niet-residentiële eenheden het EPC kNR ontwikkeld, dat qua 
rekenmethode en werkwijze zeer sterk lijkt op het EPC voor woningen en appartementen. Voor elke niet-
residentiële eenheid die onder het toepassingsgebied van dit EPC valt, kan er dus gekozen worden om een 
EPC kNR of een EPC NR op te stellen. Of een niet-residentiële gebouweenheid kan gezien worden als klein 
hangt af van de oppervlakte van de eenheid en de omliggende eenheden in hetzelfde gebouw, zie ook het 
document ‘Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)’. 
 

 

Merk op 

De EPC NR software maakt geen onderscheid tussen grote en kleine niet-residentiële eenheden. 
Voor alle eenheden binnen eenzelfde opdracht wordt een EPC NR gegenereerd. Eventuele 
bestaande en nog geldige EPC’s kNR voor de kleine niet-residentiële eenheden binnen de opdracht 
worden overschreven door het EPC NR en vervallen automatisch. 

! 
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6 ENERGIESCORE 

6.1 Doel van de energiescore  
Zoals in het IP en in 2.2 beschreven, omvat het EPC NR naast een label gebaseerd op het gemeten aandeel 
hernieuwbare energie ook een theoretische berekening van de energieprestatie. Bij deze berekening worden 
de volgende parameters bepaald: 
 

• Deelprestaties van de belangrijke onderdelen van het gebouw (i.e. schildelen, 
installatiecomponenten) 
Deze deelprestaties leggen specifieke knelpunten op vlak van energie-efficiëntie bloot op basis waarvan  
aanbevelingen voor energetische renovatie worden geformuleerd (zie ook 3.2 en 3.3.2). Deze 
deelprestaties worden op dezelfde manier in het certificaat weergegeven als in het EPC kNR en kunnen 
dus onderling vergeleken worden.  

• Globale energiescore uitgedrukt in kWhprim/(m².jaar) 
Deze energiescore geeft een globale theoretische evaluatie van de eenheid en laat toe de 
energieprestatie van verschillende eenheden onderling met elkaar te vergelijken (zie ook 3.3.2). Let wel, 
deze rekenmethode verschilt van die van kNR.  

 
De energiescore geeft een indicatie van het primaire energiegebruik voor ruimteverwarming, koeling, ventilatie, 
sanitair warm water en verlichting. Voor de bepaling van de energiescore wordt gerekend met een standaard 
gebruikersgedrag en een standaardklimaat. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de 
energiezuinigheid van verschillende niet-residentiële eenheden onderling te vergelijken. De energiescore op dit 
EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energiegebruik dat op de energiefactuur 
staat. Het werkelijke energiegebruik kan immers sterk verschillen afhankelijk van de manier waarop het gebouw 
in werkelijkheid gebruikt wordt (werkelijke bezetting van het gebouw, insteltemperaturen voor verwarming, 
openingsuren, sluitingsperiodes, …). 
 

 
 

VOORBEELD 5 Energiescore in EPC NR versus facturatiegegevens  

We hernemen het voorbeeld van de school: Blok A/C en blok E. 
 
Blok A/C (groen) - administratief gebouw + klaslokalen (bouwjaar niet gekend, BVO = 2059 m²) 

• Gebouwschil 
o Er kan geen isolatie in muren, daken of vloeren worden vastgesteld.  

Merk op 

• Het EPC NR en het EPC kNR hebben een verschillende rekenmethode voor de energiescore. De 
energiescore op een EPC kNR mag dus niet vergeleken worden met de energiescore op een EPC 
NR. U kan dus enkel eenheden vergelijken die zijn doorgerekend met dezelfde methodiek. 
Eenheden waarvoor een verschillende methodiek werd gehanteerd, kunnen enkel vergeleken 
worden op basis van de deelprestaties. 

• De energiescore is niet één op één vergelijkbaar met het resultaat uit een eerder EPC publiek of 
met facturatiegegevens van werkelijke energieverbruiken.  

• De energiescore van het EPC NR wordt niet verlaagd door lokale elektriciteitsopwekking (bv. uit 
PV-panelen). Dit is bij energiescores van andere EPC’s (EPC residentieel, EPC klein niet-
residentieel of EPC Bouw) wel het geval. In dit certificaat wordt bewust voor een alternatieve 
aanpak gekozen omdat de impact van lokale elektriciteitsopwekking al wordt meegenomen in 
het energielabel. Dubbele validatie zou een overwaardering betekenen van deze technologie. 
De energiescore geeft zo een evaluatie van de prestatie van het gebouw, los van het 
gebruikersgedrag én eventuele lokale opwekking*. 

! 
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o Vensters met gewone dubbele beglazing. De helft heeft houten profielen, de andere helft 
metalen. 

• Installaties  
o Ruimteverwarming: condenserende gasketel (HR top label) in combinatie met radiatoren 
o Verlichting: Buisvormige fluorescentielamp, type T5 
o Sanitair warm water: elektrische boilers in enkele klassen aanwezig 
o Geen installaties voor koeling en ventilatie aanwezig 

Het EPC NR van blok A/C toont een theoretische energiescore op van 747 kWhprim/(m².jaar). 
 
Blok E – klaslokalen (bouwjaar 2008, BVO = 716 m²) 

• Gebouwschil 
o U-waarden conform EPB norm 2006 
o Performante beglazing en raamprofielen 

• Installaties  
o Ruimteverwarming: condenserende gasketel (HR top label) in combinatie met radiatoren 
o Verlichting: Buisvormige fluorescentielamp, type T5 
o Mechanische ventilatie met WTW  
o Sanitair warm water: elektrische boiler(s), in 3 klassen aanwezig 
o Geen installaties voor koeling en SWW  

Het EPC NR van blok E toont een theoretische energiescore op van 148 kWhprim/(m².jaar). 
 
In 2010 werd voor deze site een EPC publiek opgemaakt. Het gemeten energiegebruik bedroeg toen 142,69 
kWh/m². 

 

Figuur 16: EPC publiek 

Hoe lager de energiescore, hoe beter de energieprestatie van het gebouw. Hoe lager het kengetal voor 
publieke gebouwen, hoe lager het werkelijke energiegebruik. De energiescores uit het EPC NR en het kengetal 
uit een eerder EPC publiek op basis van werkelijke gebruiksgegevens zijn echter niet onderling vergelijkbaar. 
Beide scores geven een oordeel over de energieprestatie maar doen dat elk op hun eigen manier. De 
energiescore in het EPC NR drukt het theoretische berekende jaarlijks karakteristiek primair energiegebruik 
uit. Het kengetal geeft het gemeten energiegebruik per m² BVO van de site weer. 
 
In gebouwen met een betere energieprestatie ligt het energieverbruik doorgaans lager dan in gebouwen met 
een minder goede energieprestatie. Er is dus een verband tussen de energiescore en het energiegebruik, maar 
geen directe link. Een laag kengetal (EPC publiek) betekent immers niet noodzakelijk ook dat het gebouw 
energie-efficiënt is. Zo wordt het werkelijke gebruik, naast de efficiëntie van het gebouw en zijn installaties, 
in heel belangrijke mate beïnvloed door de manier waarop het gebouw in werkelijkheid gebruikt wordt 
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(werkelijke bezetting van het gebouw, insteltemperaturen voor verwarming, openingsuren, sluitingsperiodes, 
…). 
 

6.2 Welke parameters zinvol voor inspectie? 
De energiescore wordt bepaald als het karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik en bestaat uit vijf posten 
van energiegebruik: verwarming (met inbegrip van bevochtiging), koeling, sanitair warm water, hulpenergie en 
verlichting. 
 
 

 
*De term ‘karakteristiek’ betekent dat wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Zo wordt er 
uitgegaan van een gemiddeld  klimaat.  
Voor de berekening van de energiescore wordt eveneens uitgegaan van een vast gebruikersgedrag. Interne 
warmtewinsten, hygiënische ventilatie, behoeften voor sanitair warm water, etc. worden bepaald aan de hand 
van één gedefinieerde bestemming die als representatief voor niet-residentiële activiteiten wordt beschouwd. 
Een gemiddeld gebruiksprofiel van een kantoorgebouw werd hiervoor geselecteerd.  
Hierdoor wordt het mogelijk verschillende gebouweenheden onderling met elkaar te vergelijken*. 
 

 
De term ‘primair’ drukt uit hoeveel energie nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik om een 
gebouweenheid te verwarmen, koelen, verlichten, ventileren en voor de aanmaak van sanitair warm water te 
voorzien.  

 
 

VERDERE UITLEG 2 : Energiebalans 
 

 

Figuur 17: Voorbeeld van een energiebalans voor de bepaling van het primair energiegebruik voor verwarming 

Zie deel I.2.2 in het inspectieprotocol 

Merk op 

In het EPC NR vormt het gemeten energiegebruik de basis voor het label en bijhorende eisen. De 
theoretische energiescore staat hiernaast als een informatieve en sensibiliserende parameter. 
Hierdoor is de berekening van de energiescore vereenvoudigd t.o.v. andere EPC’s waar de 
energiescore wel de basis voor de verplichting vormt. De nadruk wordt voor de energiescore van 
dit EPC gelegd op de invoerparameters waarop een gebouweigenaar impact heeft, dus bijvoorbeeld 
wel op de isolatiegraad, niet op de compactheid.  

 

! 
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Energiebehoefte  

 
 
De energiebehoefte voor verwarming wordt berekend als het verschil tussen de warmteverliezen QH,ht en 
(nuttige) warmtewinsten QH,gn. Op een gelijkaardige manier wordt de energiebehoefte voor koeling berekend 
als het verschil tussen de warmtewinsten en (nuttige) warmteverliezen.  
De warmtewinsten omvatten alle warmtestromen (positief of negatief) die niet of slechts beperkt afhankelijk 
zijn van de binnentemperatuur, zoals interne warmtewinsten door apparatuur of verlichting en 
zonnewinsten.  
De warmteverliezen zijn alle warmtestromen (positief of negatief) die wel sterk afhankelijk zijn van de 
binnentemperatuur, zoals transmissie- en ventilatieverliezen. De transmissieverliezen op hun beurt hangen 
af van de grootte van de schildelen (hoe meer verliesoppervlakte een gebouw kent, hoe meer 
transmissieverliezen) enerzijds en de thermische eigenschappen van de schildelen anderzijds.  
 
Parameters die de energiebehoefte voor koeling en verwarming in belangrijke mate kunnen beïnvloeden zijn: 

1) Gebouw: grootte (beschermd volume, bruikbare vloeroppervlakte)*, vormgeving en type bebouwing*, 
samenstelling schildelen*, materiaalgebruik (thermische inertie)*, zonwinsten door vensters* 

2) Gebouwgebruik: ventilatievraag, interne warmtewinsten  
3) Klimaat  

 
De energiebehoefte voor sanitair warm water wordt bepaald door het soort en aantal tappunten* aanwezig 
voor sanitair warm water.  
 
De energiebehoefte voor verlichting en bevochtiging worden bepaald door de geldende comforteisen. 
 
Eindenergiegebruik  
De energiebehoefte van de eenheid wordt gedekt door aanwezige installatie. Elke installatie bestaat uit een 
combinatie van opwekkingssysteem* - en indien van toepassing - een distributie-, afgifte- en regelsysteem*. 
Al deze componenten samen bepalen het totale rendement van de installatie, dat op haar beurt het 
uiteindelijke eindenergieverbruik zal bepalen.   
 
Het opwekkingssysteem bepaalt de efficiëntie waarmee warmte/koude wordt opgewekt. De eigenschappen 
van het distributiesysteem bepalen de grootte van de warmteverliezen tussen de plaats van opwekking en 
warmteafgifte en bepalen dus hoe efficiënt het warmtetransport doorheen de eenheid verloopt. Het soort 
afgifte-element bepaalt de manier waarop de warmte zal worden afgegeven, bv. radiatoren = combinatie van 
straling en convectie, convector = hoofdzakelijk convectie, en de te verwachten gemiddelde 
toevoertemperatuur van het warmtetransportmedium. Het regelsysteem beoordeelt hoe goed warmtevraag 
en -aanbod op mekaar zijn afgestemd en hoef efficiënt de systemen worden aangestuurd.  
 
Al deze eigenschappen bepalen mee de prestatiekenmerken van de aanwezige systemen en dus het 
rendement van de installaties.  
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Primair energiegebruik  
Via primaire energiefactoren wordt het eindenergiegebruik tenslotte omgezet naar een primair 
energiegebruik om niet enkel rekening  te houden met de energie die gebruikt wordt in de gebouweenheid 
maar ook met het verlies aan energie bij opwekking en transport. 
 
*Merk op, die zaken waarop de gebouweigenaar bij energetische renovatie een belangrijke impact kan 
hebben, zijn gemarkeerd met een *. Deze elementen vormen meteen ook de focus voor inspectie bij de 
opmaak van het EPC NR.   
 

6.2.1 Algemene gegevens per gebouweenheid 

6.2.1.1 *Niet residentiële bestemming 

 
 
 
 
 
Het niet-residentiële gebouwenpark is heel divers. Er zijn heel veel verschillende soorten niet-residentiële 
gebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen, RVT’s, sportcentra, winkelruimtes, ...) en elk van deze worden op 
een eigen specifieke manier gebruikt.  
 
De bestemming van een gebouweenheid bepaalt in sterke mate de (comfort)eisen én hoe de gebouweenheid 
wordt gebruikt. Ziekenhuizen worden full continu gebruikt, daar waar scholen gemiddeld slechts 30% van de tijd 
bezet worden. Rust- en verzorgingsinstellingen eisen eerder hogere binnentemperaturen, sportcentra (met 
uitzondering van zwembaden) eerdere lagere temperaturen.  
Ook de aanwezigheid van specifieke functies (zwembaden, laboratoria) en energie-intensieve activiteiten (bv. 
keukens, sauna’s, …) bepalen in sterke mate de uiteindelijke energiebehoefte van een gebouweenheid.  
 
De bestemming van de gebouweenheid, én de aanwezigheid van ‘specifieke functies’ zijn dus belangrijke 
parameters om mee te nemen bij de beoordeling van de energieprestatie van een gebouweenheid en vormen 
dus belangrijke invoergegevens, onder meer om achteraf gericht te kunnen benchmarken*.   
 

 
  

Zie deel II.7.1 in het inspectieprotocol 
 

*Merk op 

Let wel, de invoer van de bestemming is niet louter bestemd voor statistische doeleinden. Hoewel  
voor de berekening van de energiescore grotendeels abstractie gemaakt wordt van het werkelijke 
gebouwgebruik kan de ingevoerde bestemming in sommige gevallen wel degelijk een impact 
hebben op de berekening van de energiescore, met name voor de bepaling van de energiebehoefte 
voor sanitair warm water.  
 
Wordt specifieke functie ‘keuken’ aangevinkt bij Algemene gebouw- en gebruikskarakteristieken, 
is minstens één installatie voor sanitair warm water aanwezig met het soort tappunten ‘onbekend’, 
dan wordt achterliggend verondersteld een tappunt van het type ‘keuken’ aanwezig te zijn. Geeft 
men niet aan dat er een ‘keuken’ in de gebouweenheid aanwezig is, dan zal voor de zelfde installatie 
geen energiebehoefte bepaald worden voor een tappunt van het soort ‘keuken’.* 

 

! 
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6.2.1.2 Type bebouwing 

 
 
 
 
 
*Voor de berekening van de energiescore moeten steeds alle transmissieverliezen doorheen de aanwezige 
schildelen van de eenheid berekend worden. Voor een correcte berekening van de energiescore moeten dus 
alle warmteverliesoppervlakken van de eenheid worden geïdentificeerd.  
 
Transmissieverliezen treden op doorheen een schildeel wanneer zich een temperatuurverschil over het schildeel 
manifesteert. Scheidingsconstructies tussen eenheden die beiden op een zelfde manier geklimatiseerd 
(verondersteld te) worden, zijn dus niet te beschouwen als warmteverliesoppervlakken en mogen dus buiten 
beschouwing gelaten worden voor de berekening van de energiescore.   
 
Inspectie en invoer in de software van adiabatische scheidingswanden: 
 

• Voor het geval waarbij het gebouw bestaat uit meerdere gebouweenheden (~ appartementsgebouw) 
worden adiabatische scheidingswanden ingevoerd als gevels begrensd door een aangrenzende 
verwarmde ruimte = ‘AVR’. Voor deze gevels worden in de software geen transmissieverliezen bepaald 
en moet de samenstelling van de wand dus niet geïnspecteerd worden en moet geen opbouw in de 
software ingevoerd worden.   

• Voor het geval waarbij het gebouw bestaat uit slechts één gebouweenheid, wordt de aanwezigheid van 
adiabatische gevels of gevels naar ‘aangrenzende verwarmde ruimtes’ automatisch bepaald op basis 
van het ingevoerd ‘type bebouwing’*. 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen  

• Open bebouwing = vrijstaand gebouw, geen enkele gevel is aangebouwd. 

• Halfopen bebouwing = gebouw met 3 vrijstaande gevels, 1 gevel is aangebouwd. 

• Gesloten bebouwing = gebouw in de rij, gebouw met 2 vrijstaande gevels. 

 
Zodra meer dan 50% van een zijgevel is aangebouwd, wordt de volledige gevel beschouwd als aangebouwd.  
In geval van twijfel wordt de gevel beschouwd als ‘vrijstaand’. 

 
De bovenstaande situaties zijn uiteraard vereenvoudigd, in werkelijkheid kunnen er vele variaties voorkomen. 
Voor de opmaak van een EPC NR volstaat echter een dergelijke benadering.  
 

Zie deel II.7.3.1 in het inspectieprotocol 
 

*Merk op 

• Residentiële, niet-residentiële en industriële gebouweenheden worden standaard als 

geklimatiseerd beschouwd.  Alle scheidingswanden tussen dergelijke eenheden worden 

dus als adiabatisch en dus ‘aangebouwd’ beschouwd bij de bepaling van de energiescore.  

• Gesloten constructies die tegen het gebouw staan maar die nooit geklimatiseerd worden,  

bv. serres, gesloten fietsenstallingen, … zijn aangrenzende onverwarmde ruimtes.  

• Scheidingswanden met dergelijke constructies moeten dus ingevoerd worden als een gevel met 

‘aangrenzende onverwarmde ruimte’. Voor de bepaling van het type bebouwing worden ze dus 

buiten beschouwing gelaten. Let wel, deze onverwarmde constructies zijn eerder uitzonderlijk.* 

! 
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VOORBEELD 6 Vaststelling van het type bebouwing 

Beschouwen we ter illustratie het grijze gebouw hieronder, aangeduid met de rode stippellijn. De buren links 
en rechts staan ook afgebeeld op de schets. 
 

 

Figuur 18: Bepaling type bebouwing - voorbeeldcase voorgevel 

 

Figuur 19: Bepaling type bebouwing - voorbeeldcase achtergevel 

Wanneer we de rechtergevel bekijken, zien we dat deze voor meer dan 50% werd aangebouwd. 
 

            

Figuur 20: Bepaling van het type bebouwing - zijgevels 

De voor- en achtergevel van dit gebouw zijn onbebouwd. De linkergevel is voor minder dan 50% aangebouwd 
(-> te beschouwen als vrijstaand), de rechter voor meer dan 50% aangebouwd (-> te beschouwen als 
aangebouwd). Het type bebouwing is dus halfopen. 
 

 
VOORBEELD 7 Vaststelling van het type bebouwing - bis 

We beschouwen een kantoorgebouw dat tussen een garage (links onderaan met de witte poort) en een 
woning (rechtsboven met het oranje dak) gelegen is.  

35 à 40 % 65 à 70% 
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Figuur 21: Bepaling type bebouwing – kantoorgebouw (voorgevel) 

 

 

Figuur 22: Bepaling type bebouwing – kantoorgebouw (bovenaanzicht) 

De garage beslaat geen 50% van de linkergevel. De woning rechts beslaat meer dan 50% van de rechtergevel. 
Dit gebouw is in het kader van EPC NR dus als een halfopen bebouwing te beschouwen. 
 
 

 
 

VOORBEELD 8 Vaststelling van het type bebouwing - tris 

Stel 3 kantoorgebouwen in een rij. Elk kantoorgebouw heeft een binnenplaats. Onderstaande figuren geven 
het bovenaanzicht.  
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Voor de bepaling van het type bebouwing dient u geen rekening te houden met de aanwezigheid van 
buitengevels aan de binnenkern/binnenplaats. U maakt hiervan dus abstractie.   
De kantoorgebouwen aan linker- en rechterzijde hebben elke 1 aangebouwde gevel en zijn dus halfopen. Het 
gebouw in het midden heeft 2 aangebouwde gevels en vormt dus een gesloten kantoorgebouw.  
 

 

 

6.2.2 Geometrie  

Door het vereenvoudigd karakter van de energiescore is een gedetailleerde opmeting van de schildelen niet 
nodig. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de geometrie en grootte van de schildelen moet worden 
geïnspecteerd voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat.   

6.2.2.1 Vereenvoudigd geometrisch model 

In andere bestaande methodieken voor de energieprestatie van gebouwen (i.e. EPW, EPN, EPC residentieel en 
EPC kNR) is het berekende energiegebruik het enige beoordelingscriterium als basis voor het label en/of de 
aftoetsing van een eis of verplichting. Bij deze methodieken wordt de geometrie van de gebouweenheid steeds 
gedetailleerd ingevoerd. Deze waarheidsgetrouwe invoer vraagt een detailinspectie bij bestaande bouw en is 
vaak: 

• Tijdrovend: zeker voor die gebouwen waar plannen of andere bewijsstukken ontbreken en dus manuele 

opmeting nodig is.   

• Weinig effectief: 

o een gedetailleerde invoer van gebouw en gebouwgebruik levert niet altijd extra nuttige 

informatie of bijkomend renovatieadvies op voor de gebouwgebruiker.  

o de geometrie bij bestaande gebouwen is een vaststaand feit, en is geen potentiële 

verbeterparameter zoals bv. wandopbouw, luchtdichtheid, rendementen van installaties, … wel 

zijn 

Het feit dat voor het EPC NR het label en bijhorende eisen worden bepaald op basis van het gemeten aandeel 

hernieuwbare energie, biedt de mogelijkheid om de rekenmethode voor de energiescore te vereenvoudigen, 

door abstractie te maken van gebouwgeometrie en -gebruik. Dat betekent dus onder andere: 

• Er wordt gewerkt met een standaardgeometrie voor alle EPC-eenheden, er is geen differentiatie op basis 

van bestemming van het gebouw 

Merk op 

• Deze invoer is enkel nodig indien de gebouweenheid een gebouw op zich vormt. Indien de 
gebouweenheid deel uit maakt van een groter geheel (situatie vergelijkbaar met een 
appartement in een groter appartementsgebouw) wordt deze invoer niet gevraagd.  

• De invoer van het type bebouwing heeft een impact op de opmaak van het achterliggend 
‘fictief’ vereenvoudigde geometrische model van het gebouw. 

!  
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• De nodige invoer van gebouwparameters wordt tot een minimum beperkt: 

o Bruto vloeroppervlakte van de eenheid 

o Aantal verdiepingen 

o Absolute oppervlaktes van vensters, gevels, daken, vloeren, … moeten niet ingevoerd worden, 

en worden vervangen door oppervlaktefracties (bv. 70% vloer op volle grond, 30% vloer boven 

kelder) 

• Er wordt een totale abstractie gemaakt van het gebouwgebruik: 

o Zelfde gebruiksparameters voor alle niet-residentiële eenheden. Er werd gekozen voor het 

profiel van een kantoor als meest representatief voor niet-residentiële gebouwen. 

o Geen indeling in functionele delen, geen impact van speciale functies (bv. keukens, laboratoria, 

zwembad, …) 

Het resultaat van deze aanpak is een energiescore die louter gebouwafhankelijk is en dus los van de niet-
residentiële functie van het gebouw staat. De energiescore beoordeelt uitsluitend de ‘hardware’ van het 
gebouw.  
 

VOORBEELD 9 Vereenvoudigd geometrisch model voor enkele gebouwen 

Hieronder wordt voor enkele gebouwen de werkelijke geometrie getoond en de geometrie die vereenvoudigd 
verondersteld wordt voor de bepaling van de energiescore. De vormgeving van het werkelijk gebouw (links) 
wordt vereenvoudigd naar een kubus (rechts). Zie ook VOORBEELD 10, VOORBEELD 11 en VOORBEELD 15 
voor de bepaling van het beschermd volume en aantal bouwlagen van deze gebouwen. 
 

Gebouw 1 (open bebouwing): 
 

 
 
Gebouw 2 (open bebouwing): 
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Gebouw 3 (halfopen bebouwing): 

 

 

 

6.2.2.2 Beschermd volume 

 
 
 
 
 
Het beschermd volume van de gebouweenheid is het volume dat thermisch afgeschermd wordt van de 
buitenomgeving, de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. Het 

Zie deel II.7.3 in het inspectieprotocol 

 

Merk op 
Naast grote voordelen, zoals een sterke vermindering van invoergegevens, heeft deze 
vereenvoudigde aanpak ook enkele belangrijke beperkingen, waarmee u als energiedeskundige 
rekening dient te houden bij de interpretatie en vergelijkbaarheid van de resultaten:  

• Deze manier van invoer van geometrie is anders dan bestaande methodieken (bv. EPC kNR, 

EPN)  waardoor ook een directe vergelijkbaarheid van de berekende energiescores niet 

mogelijk is. 

• De toepassingsmogelijkheden van de rekenmethodiek zijn beperkt. Het is niet mogelijk om de 

effectiviteit van één renovatiemaatregel t.o.v. een andere te beoordelen via deze methodiek. 

• De invoer van geometrie is soms contra-intuïtief. 

!  
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beschermd volume zelf is geen invoerparameter, maar moet wel bepaald worden als basis voor het berekenen 
van de bruikbare vloeroppervlakte, bepaald zoals vastgelegd in het inspectieprotocol. 
 

Merk op 

Voor het EPC NR wordt bepaald welke gebouwdelen tot het beschermd volume behoren, maar het 
volume wordt niet berekend.  

 
In vele gevallen zal het beschermd volume begrensd worden door  de contouren van het gebouw. Vaak zal dit 
dus in één oogopslag kunnen bepaald worden.   
 

• *Ga bij de bepaling van het beschermde volume steeds pragmatisch te werk. Vertrek vanuit 
het totale volume van de gebouweenheid waarvoor een EPC moet worden opgesteld. Bekijk 
welke ruimtes op basis van de criteria in de beslissingsboom van het IP kunnen uitgesloten 
worden, eerder dan te vertrekken vanuit één ruimte waarrond het totale beschermde 
volume stelselmatig wordt opgebouwd*.  

• Hou bij de bepaling van de grenzen van het beschermde volume  rekening met de 
bouwtechnische beperkingen/mogelijkheden voor renovaties. De grenzen van het 
beschermde volume zullen namelijk die schildelen zijn waarvoor aanbevelingen voor 
plaatsing van isolatie zullen geformuleerd worden in het certificaat. Stel uzelf dus steeds de 
vraag: “Waar ligt de gewenste thermische schil? Is het vanuit bouwfysisch standpunt niet 
logischer/eenvoudiger/goedkoper om deze ruimte mee ‘in te pakken’ dan hier en daar 
ruimte binnen het gebouw uit te sluiten?”.  

 
 

VOORBEELD 10 Bepaling van het beschermde volume van blok A en C op site basisschool  

We hernemen het voorbeeld van de basisschool en beschouwen blok A/C (zie ook Figuur 13). Beide blokken 
vormen samen één gebouw(eenheid). Er is geen isolatie in het dak, de muren of vloeren aanwezig  De ruimte 
onder het linkerdak in Blok C is open (vide). De zolderruimte onder het andere hellende dak van blok C wordt 
gebruikt als bureauruimte voor administratief personeel en als klaslokaal. Er is geen kelder aanwezig. 
 
Het beschermd volume kan eenvoudig bepaald worden als het volume begrensd door de contouren van het 
gebouw. 

 

 
 

 

vide 

administratie 
+ klaslokalen 

!  
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VOORBEELD 11  Bepaling van het beschermde volume op basis van aanwezige isolatielaag 

Als voorbeeldcase wordt een recent onderwijsgebouw gebruikt dat bestaat uit een grote open opslagruimte 
op het gelijkvloers en 2 grote onderwijsauditoria op de 1e en 2e verdieping.  Op de 3e verdieping bevindt zich 
verder nog een technische ruimte met stookplaats en ventilatie-unit. Circulatie tussen de verschillende 
verdiepingen gebeurt via een trappenhal aan de linkerzijde.  
Enkel de onderwijsauditoria worden geklimatiseerd. De onderste ruimte (= opslagruimte) is wind- en 
waterdicht maar wordt niet geklimatiseerd. Deze ruimte werd bij ontwerp dan ook bewust buiten het 
beschermde volume gelaten. De isolatielaag bevindt zich tussen gelijkvloers en 1e verdieping. Het beschermd 
volume omvat dus de 1e, 2e en 3e verdieping, het gelijkvloers behoort hier niet toe. 
 

 
 
Stel dat het om een oud gebouw zou gaan, waar er geen isolatielaag voorzien is in de buitenmuren of tussen 
de 1e verdieping en het gelijkvloers, dan omvat het beschermd volume zowel het gelijkvloers als de 1e, 2e en 
3e verdieping. 
 

 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij gebouwencomplexen of gebouwen met ondergrondse parkeergarages, 
technische ruimtes op het dak, … is het niet altijd in één oogopslag duidelijk waar de grenzen van het 
beschermde volume liggen. Ook voor oudere gebouwen, waar nog geen isolatie in daken, vloeren of muren 
aanwezig zijn, zijn de grenzen van het thermisch beschermde volume niet altijd onmiddellijk duidelijk en is een 
verdere analyse nodig. 
 
 Dan dient het stappenplan zoals beschreven in het inspectieprotocol als richtlijn gebruikt te worden om te 
bepalen welke ruimten al dan niet deel uitmaken van het beschermd volume. 
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VOORBEELD 12 *Bepaling van het beschermde volume: wind- en waterdicht?  
 
U bent als energiedeskundige type D gevraagd om een energieprestatiecertificaat op te stellen voor 
schoolgebouw. 
 
 
 
Noch de keldervloer (= vloer op grond), noch de vloer tussen de kelder en gelijkvloers, noch keldermuren, noch 
de buitengevels zijn geïsoleerd. Op de dakvlakken zijn in 2002 stijve isolatieplaten geplaatst met een dikte van 8 
cm en een lambda-waarde van 0,045 W/m.K. In de kelder staan de tellers van de nutsvoorzieningen opgesteld, 
samen met technische installaties. Eén ruimte is uitgerust met verwarming en ventilatie en is ingericht als 
archief. Op de bovenste verdieping zijn ook technische ruimtes ondergebracht, voor de luchtgroepen van de 
ventilatie. 
Op de grondplannen zijn de radiatoren schematisch weergegeven (zie legende), evenals alle binnendeuren.  
 
Kelderniveau:  

 
 
Gezien de ondergrondse garage van het schoolgebouw niet volledig is afgesloten (zie plan en foto), behoort deze 
ruimte niet tot het beschermde volume, ook al wordt de ruimte vorstvrij gehouden met behulp van de 
restwarmte van aanwezige koelgroepen.* 
 

 
  

 
 
 

VOORBEELD 13 *Bepaling van de bruikbare vloeroppervlakte   
 
U bent als energiedeskundige type D gevraagd om een energieprestatiecertificaat op te stellen voor een rusthuis 
gelegen in het Vlaamse Gewest (zie Figuur 1).  
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Noch de keldervloer, noch de vloer tussen de kelder en gelijkvloers, noch keldermuren, noch de buitengevels 
zijn geïsoleerd. Op de dakvlakken zijn in 2002 stijve isolatieplaten geplaatst met een dikte van 8 cm en een 
lambda-waarde van 0,045 W/m.K. 
De gemiddelde verdiepingshoogte bedraagt 3 m.  
In de kelder staan de tellers van de nutsvoorzieningen opgesteld, samen met technische installaties. Eén 
ruimte is uitgerust met verwarming en ventilatie en is ingericht als archief. Op de bovenste verdieping zijn ook 
technische ruimtes ondergebracht, voor de luchtgroepen van de ventilatie. Op de grondplannen zijn de 
radiatoren schematisch weergegeven, evenals alle binnendeuren. 
 
Kelderniveau: 

 
 
Niveau 0: 
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Niveau +1:  

 
 
Niveau +2: 

 
 
Waar liggen de grenzen van het beschermde volume? 
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Niveau 0 en 1 worden volledig (indirect) geklimatiseerd, omvatten – op circulatieruimten na - uitsluitend ruimten 
met een hoofdfunctie en zijn dus volledig op te nemen in het beschermde volume van de gebouweenheid. 
Gezien het gebrek aan isolatie in de buitenschil van het gebouw worden de kelderruimte en niveau 2 verder in 
detail bekeken. Het is immers niet noodzakelijk zo dat deze bouwlagen automatisch volledig in het beschermde 
volume moeten opgenomen worden. Ze bevatten namelijk ook een aantal niet geklimatiseerde ruimten zonder 
hoofdfunctie. 
 
Het archief in de kelderruimte wordt verwarmd. Aangezien het beschermde volume volgens stap V1 van het 
stappenplan ten minste alle geklimatiseerde ruimten moet omvatten, zelfs die waar klimatisatie niet louter ten 
behoeve van mensen gebeurt, omvat het beschermde volume alvast minstens dit deel van de kelder.  
 

 
 
Conform stap V2 van het stappenplan wordt vervolgens bekeken welke ruimten nog bijkomend aan het BV 
kunnen worden toegekend?  Die ruimten met minstens 50% van alle scheidingsoppervlakken thermisch 
beschermd  worden ( = vloer op volle grond, vloer tussen kelder en niveau 0 (= deel van BV) en scheidingsmuur 
met archief (= deel van BV)) vormen ook deel van het beschermde volume.  
 

 
 
Ook de gang maakt deel uit van het beschermde volume aangezien deze in (open) verbinding staat met een 
direct verwarmde ruimte en zo dus indirect geklimatiseerd wordt.  
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Een herhaling van stap 2 (gezien de uitbreiding van het beschermde volume in vorige stappen) levert uiteindelijk 
als resultaat dat het volledige kelderniveau als beschermd kan worden beschouwd. 
 

 
 
Een zelfde redenering kan worden toegepast voor niveau 2, aangezien het platte dak geïsoleerd is. 
  
Het volledige volume van de gebouweenheid wordt dus beschouwd als beschermd*.  

 

6.2.2.3 *Bruikbare vloeroppervlakte 

De bruikbare vloeroppervlakte is de som van de vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= bouwlagen) binnen 

het beschermde volume die aan volgende voorwaarden voldoen: 

- vrije hoogte bedraagt minstens 150 cm; 
- toegankelijk;  
- beloopbaar. 
 

De bruikbare vloeroppervlakte wordt gebruikt om het primair energieverbruik per m² te bepalen dat op het 

energieprestatiecertificaat staat. 
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• De geprojecteerde oppervlakte van de trappen (en eventuele liften) rekent u op elk 
vloerniveau door. U rekent ze dus mee in de bruikbare vloeroppervlakte. 

• De vloer van een zolderruimte (die wel deel uit maakt van het beschermde volume) maar 
waarvan op de houten spanten geen beloopbare afwerking is geplaatst (zoals beplating, 
planken, …) wordt niet als bruikbare vloeroppervlakte mee gerekend.  

• De oppervlakte van vides en schalmgaten groter dan 4 m² worden nooit mee geteld bij de 
bepaling van de bruikbare vloeroppervlakte. De laagste bouwlaag let nooit vides of 
schalmgaten. Hier rekent u die oppervlakten dus altijd in. 

• Vloeroppervlakten met een hoogte lager dan 150 cm, bijvoorbeeld onder een hellend dak, 
worden niet meegeteld. Op een plan met doorsnede van het dak kunt u meten welk 
vloergedeelte minstens 150 cm hoog is en dus wel meetelt als vloeroppervlakte.* 

 

VOORBEELD 14 *Bepaling bruikbare vloeroppervlakte 
 
We hernemen de case uit VOORBEELD 13. Liften en trappen maken deel uit van de bruikbare vloeroppervlakte. 
De vide niet, aangezien deze een oppervlakte > 4m² heeft.  Het resultaat wordt aangetoond in onderstaande 
figuur.* 
 

 
 

 
 
  

Tip 
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6.2.2.4 Aantal bouwlagen 

Voor de bepaling van het aantal bouwlagen moet steeds uitgegaan worden van het ‘maximaal’ aantal aanwezige 
bouwlagen. Het gelijkvloers wordt hierbij steeds als één bouwlaag meegeteld. Verdiepingen die dus maar een 
deel van het grondoppervlak van het gebouw beslaan worden ook als volwaardige bouwlagen geteld. Dit kan 
mogelijk als contra-intuïtief overkomen. Deze aanpak is echter een weloverwogen vereenvoudiging waarbij de 
balans werd gemaakt tussen enerzijds de eenvoud van de vaststelling en anderzijds de impact van deze 
vereenvoudiging op én bruikbaarheid van de berekende resultaten. 
 
 

Merk op 

Voor de bepaling van het aantal bouwlagen wordt uitsluitend rekening gehouden met het aantal 
bouwlagen binnen het beschermde volume.  
 

 

VOORBEELD 15 Aantal bouwlagen 

Voor beide onderstaande voorbeelden is het maximaal vastgestelde aantal bouwlagen binnen de beschouwde 
gebouweenheid gelijk aan 3.  Het beschermde volume wordt voor beide gebouwen met een rode stippellijn 
aangeduid. 
 
Gebouw 1: 

 
 
Gebouw 2: 

 

 
 

  1 

  2 

  3 

!  
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6.2.2.5 Grootte of oppervlaktefractie van de schildelen 

 
 
 
 
 
Voor de opmaak van het EPC NR wordt geen gedetailleerde opmeting van de geometrie en schildelen gevraagd. 
Het volstaat om een inschatting te maken van het procentuele aandeel van elk type schildeel (= 
oppervlaktefractie). 
Een exacte berekening van de procentuele oppervlakte is dus niet nodig, gelet op het vereenvoudigde model.   
Als gevolg van deze vereenvoudiging is de invoer van de oppervlaktefracties beperkt tot stappen van 5%.  
 

VOORBEELD 16 Bepaling van de geometrie van een schoolgebouw 

We nemen blok A/C op de site van een basisschool (zie ook VOORBEELD 2). Dit is een vrijstaand schoolgebouw. 
Er is geen kelder aanwezig. Het dak bestaat uit een hellend en plat gedeelte. De vensters zijn verdeeld over de 
verschillende gevels.  

 
 

 

Figuur 23: Bepaling aandeel (%) van type dak en dakvensters in het totale dakoppervlakte van een gebouw 

Volgende types schildelen komen voor (zie ook II.7.4.1 en II.7.4.2 in het inspectieprotocol) 
 

• Geometrie dak  
o Plat dak (= grijs gemarkeerd) - op basis van inschatting op foto 75% van het totale 

dakoppervlak. 
o Hellend dak (= roze gemarkeerd) - op basis van inschatting op foto 25% van het totale 

dakoppervlak. 
o Plafond naar een aangrenzende verwarmde ruimte (AOR) is hier niet van toepassing. 
o Vensters in plat dak (= lichtstraat) - op basis van inschatting op foto 10% van het platte dak. 
o Vensters in hellend dak (= 4 dakvlakvensters) - op basis van inschatting op foto 5% van het 

hellende dak. 
 

Zie deel II.7.4.3 in het inspectieprotocol 
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• Geometrie vloer 
o Vloer op volle grond – 100% van de vloer want een keldervloer, een vloer naar AOR of een 

vloer naar buiten zijn er niet. 
• Geometrie gevels 

o Buitenmuur – 100% van de gevels want keldermuren, gevels naar AOR of AVR zijn er niet. 
 
Merk op: het gaat hier om een vrijstaand gebouw dat slechts één gebouweenheid omvat. De geometrie wordt 
dus op gebouwniveau ingevoerd (zie ook 6.2.2.1). 

 
 
 
 

Merk op 

• Wanneer het gebouw slechts één eenheid bevat, worden uitsluitend de schildelen die de 
begrenzing van het beschermd volume van het gebouw vormen beschouwd. Schildelen naar 
AVR worden dus in de softwareapplicatie niet bevraagd.  

• Enkele transparante delen in buitenmuren worden in rekening gebracht. Vensters in wanden 
naar AOR of keldermuren worden buiten beschouwing gelaten. 

• De grootte van de vensters (oppervlaktefractie) wordt altijd uitgedrukt ten opzichte van de 
totale beschikbare oppervlakte van de buitenmuren. Opgelet, indien zowel lichte gevels als 
vensters in de buitenmuren aanwezig zijn, bepaalt u voor de oppervlaktefractie van de vensters 
de verhouding van de oppervlakte van de vensters t.o.v. de oppervlakte van de buitenmuren 
exclusief de lichte gevels.  

 
 
Ook de bepaling van de oppervlaktefractie van de vensters en lichte gevels gebeurt aan de hand van een 
inschatting.   
 

 
  

!  

 
De window-to-wall fractie of vensteroppervlakte t.o.v. geveloppervlakte bedraagt in niet-
residentiële gebouwen meestal tussen de 30% (normaal beglaasd) en 60% (hoog beglaasd). 
Vaak wordt 30% als richtwaarde bij ontwerp gehanteerd. Hou deze waarden bij inspectie in het 
achterhoofd. Waarden kleiner dan 20% en hoger dan 70% zijn eerder uitzonderlijk. 

Tip 
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VOORBEELD 17 Bepaling van het procentuele aandeel vensters 

We nemen opnieuw blok A/C op de site van een basisschool (zie ook VOORBEELD 2). De figuur hieronder toont 
voor elke buitenmuur een aanzicht waaruit het aandeel vensters blijkt. 
 

  
 

Op basis van de bovenstaande foto’s wordt de geometrie van vensters ingegeven als volgt: 
 

• Geometrie vensters 
o Geen lichte gevels aanwezig 
o Vensters – op basis van beschikbare plangegevens en fotomateriaal wordt ingeschat dat 

ongeveer 40% van de totale buitenmuuroppervlakte bestaat uit vensters.  
 
In het vereenvoudigd geometrische model van het schoolgebouw worden de vensters gelijkmatig verdeeld 
over de verschillende geveloppervlakken.  
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VOORBEELD 18 Bepaling van procentueel aandeel van schildelen, vensters en lichte gevels 
in een kantoorgebouw 

We nemen onderstaand kantoorgebouw als voorbeeld.   
 

                  
 

 
 
Het betreft een halfopen kantoorgebouw (één zijgevel is aangebouwd voor meer dan 50%, zie ook 
VOORBEELD 6).  
Er zijn in het gebouw zowel vensterdelen als lichte geveldelen aanwezig.  
 
Voor de inschatting van de grootte (= oppervlaktefractie) van de vensters en lichte gevels moeten steeds de 
vensters en lichte geveldelen in hun totaliteit beschouwd worden. Verschillen in thermische eigenschappen 
en vensteropbouwen worden elders ingevoerd. U geeft hier dus het totale aandeel van de lichte gevels en het 
totale aandeel van de vensters in de buitenmuren in, zelfs als de lichte gevels/ramen verschillende 
eigenschappen vertonen over de buitenmuren (bv. nog bepaalde vensters met enkel glas, andere 
profielen,…). 
 
Onderstaand geeft een schematisch overzicht van de vensters (blauw) en lichte geveldelen (rood) in de 
buitengevels.  
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De glazen deuren maken deel uit van de lichte gevel en zijn te beschouwen als ‘opengaande delen’.  
Op basis van deze aanzichten wordt de volgende inschatting gemaakt: 

• Geometrie opake schildelen 
o Buitenmuren: 100% (i.e. gevel naar aansluitend pand wordt buiten beschouwing gelaten – 

reeds via de invoer van het type bebouwing in het geometrisch model vervat), want er zijn 
geen muren naar kelder of muren naar AOR. 

o Daken: 100% plat dak 
o Vloeren: 100% muur op volle grond 

• Geometrie vensters 
o Lichte gevel met opengaande delen in minderheid van de glasdelen van de lichte gevel - op 

basis van de schematische voorstelling wordt de oppervlaktefractie van de lichte gevel 
ingeschat op 20% van de totale (vrije) buitengeveloppervlakte (i.e. gevel naar aansluitend 
pand wordt buiten beschouwing gelaten).  

o Vensters – op basis van de schematische voorstelling wordt de oppervlaktefractie van de 
vensters ingeschat op 20% van het resterende (vrije) buitengeveloppervlak exclusief de 
lichte gevels. Bepaal voor de inschatting van de vensterfractie op de schematische 
voorstelling dus als de verhouding van de blauwe delen t.o.v. de bruin/grijze delen (zonder 
de rode delen).  
 

In het vereenvoudigd geometrische model van het schoolgebouw worden de vensters en lichte gevels 
gelijkmatig verdeeld over de verschillende geveloppervlakken.  
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VOORBEELD 19 Bepaling geometrie  

Voor dit voorbeeld beschouwen we een vrijstaand kantoorgebouw. Het gebouw bestaat uit een hoofdgebouw 
met in de aanbouw een auditorium/evenementenruimte. Het auditorium heeft een lichte gevel in de voor- 
en zijgevel. Er is een kelder aanwezig, maar deze behoort niet tot het beschermde volume. De ruimte onder 
het hellende dak is niet beloopbaar maar behoort wel tot het beschermde volume. 
 

 

Figuur 24: Kantoorgebouw met auditorium/evenementenruimte 

Merk op 

In het geval een niet geklimatiseerde gesloten constructie (bv. serre, gesloten fietsenstalling, …) 
tegen het gebouw is aangebouwd werd deze nog niet via het type bebouwing in het 
achterliggende geometrische model verwerkt. Buitenmuren die reiken aan dergelijke 
constructies zijn muren naar een AOR en dienen dus ook als volgt in de software ingevoerd te 
worden. Opgelet: residentiële, niet-residentiële en industriële gebouwen worden standaard als 
geklimatiseerd beschouwd. Het is dus eerder uitzonderlijk dat een dergelijke situatie zal 
voorkomen. 

! 
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Volgende types schildelen komen voor: 
• Geometrie dak  

o Plat dak - op basis van inschatting op model 20% van het totale dakoppervlak. 
o Hellend dak - op basis van inschatting op model 80% van het totale dakoppervlak. 
o Geen plafond naar een aangrenzende verwarmde ruimte (AOR). 
o Geen vensters in hellend of plat dak aanwezig. 

• Geometrie vloer 
o Vloer op volle grond - ongeveer 65% van de totale vloeroppervlakte  
o Keldervloer - ongeveer 35% van de totale vloeroppervlakte  
o Een vloer naar AOR of een vloer naar buiten zijn er niet. 

• Geometrie gevels 
o Buitenmuur - 100% van de gevels, keldermuren of gevels naar AOR zijn er niet. 
o Vensters incl. glazen deur – op model ingeschat, 25% van de totale buitenmuuroppervlakte 
o Lichte gevel - op plan ingeschat, 5% van de totale buitenmuuroppervlakte 

 
 

VOORBEELD 20 Bepaling geometrie van eenheid die deel uitmaakt van een groter geheel 

We nemen onderstaand kantoorgebouw als voorbeeld, bestaande uit 2 gebouweenheden. 
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Voor gebouweenheid 1: 
• Geometrie dak  

o AVR - 100% van het totale plafondoppervlak van de eenheid. 
• Geometrie vloer 

o Vloer op volle grond - 100% van het totale vloeroppervlak van de eenheid. 
• Geometrie gevels 

o Buitenmuur – 70% van totale geveloppervlakte van de eenheid 
o AVR – 30% van de totale geveloppervlakte van de eenheid (15% van totale gevel reikt aan 

gedeelde circulatieruimte en 15% van totale geveloppervlakte van de eenheid reikt aan 
gebouw aan rechterzijde) 

 
Voor gebouweenheid 2: 

• Geometrie dak  
o Plat dak – 100% van het totale dakoppervlak van de eenheid. 
o Geen vensters in het platte dak van de eenheid aanwezig. 

• Geometrie vloer 
o AVR - 100% van het totale vloeroppervlak van de eenheid. 
o Een vloer op volle grond, naar AOR, keldervloer een vloer naar buiten zijn er in deze eenheid 

niet. 
• Geometrie gevels 

o Buitenmuur – 80 % van totale geveloppervlakte van de eenheid 
o AVR – 20% van de totale geveloppervlakte van de eenheid (15% van totale gevel reikt aan 

gedeelde circulatieruimte en 5% van totale geveloppervlakte van de eenheid reikt aan 
gebouw aan rechterzijde) 

 

 
 

 

Merk op 

Het gaat hier om een gebouw dat meerdere gebouweenheden omvat. Worden aan een 
opdracht dergelijke gebouweenheden toegevoegd, dan wordt het type bebouwing (zie 0) 
niet bevraagd. Voor deze eenheden kan nu wel een oppervlaktefractie voor de gevel reikend 
aan een aangrenzende verwarmde ruimte (AVR) ingevoerd worden.  
 
Wanden met aangrenzende gebouwen beoordeelt u dus niet via het ‘type bebouwing’ maar 
als een gevel naar AVR (indien verwarmd) of AOR (indien niet geklimatiseerde constructies). 

!  
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6.2.3 Schildelen 

 
 
 
 
 
Voor de bepaling van de energieprestatie van opake schildelen (=  gevel, vloer of dak) voert u ofwel - indien 
gekend - de U-waarde van het schildeel in, ofwel inspecteert u lagen waaruit het schildeel is opgebouwd en 
bepaalt u - indien mogelijk - de eigenschappen van deze lagen.   
 
Een opaak schildeel wordt steeds verondersteld opgebouwd te zijn uit drie lagen. Niet elke laag hoeft daarom 
per se ook aanwezig te zijn. In dat geval geeft u gewoon aan dat deze laag afwezig is. 
• Basismaterialen 

Dit is het geheel van alle vaste materialen waaruit het schildeel is opgebouwd, maar die geen 
isolatiemateriaal zijn. 

• Isolatiematerialen 

Alle materialen opgenomen in de lijst met isolatiematerialen in het inspectieprotocol V.1.6. 

• Luchtlagen 

 
In bestaande bouw is het niet altijd mogelijk om detaileigenschappen van een materiaal of component met 
zekerheid vast te stellen. Om dergelijk situaties alsnog met enige nauwkeurig te kunnen doorrekenen voor de 
bepaling van de energiescore wordt een categorie ‘onbekend’ voorzien. 
Bv. Indien u niet met zekerheid kan vaststellen uit welke materialen de gevel is opgebouwd, kiest u voor het 
geveltype ‘onbekend’. Achterliggend wordt met een veilige rekenwaarde gewerkt (zie Formulestructuur voor 
meer detail).  
 
*Indien uit de beschikbare bewijsstukken noch het type isolatiemateriaal, noch de thermische eigenschappen 
van de isolatielaag met zekerheid kunnen worden vastgesteld, maar de energiedeskundige wel over voldoende 
bewijsmateriaal beschikt om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er wel degelijk isolatie aanwezig is in het 
schildeel, dan wordt een isolatiemateriaal van het type ‘onbekend’ ingevoerd.* 
 

 
 
 
 
 
  

Zie deel V in het inspectieprotocol 

 

*Merk op 

 

De categorie isolatiemateriaal ‘onbekend’ is op dit moment nog niet in de software-applicatie 
voorzien. Als voorlopige work around, voert de energiedeskundige een isolatiemateriaal van 
het type ‘houtwolplaten’ (= isolatiemateriaal met de laagste thermische isolatie-
eigenschappen in de formulestructuur, lambda = 0,2 W/mK) in en vermeldt in het 
opmerkingenveld dat het om een work around gaat, en in werkelijkheid de (thermische) 
eigenschappen van het isolatiemateriaal niet konden worden vastgesteld.* 

!  
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6.2.3.1 Type opbouw gevel-, vloer- of dak 

 
 
 
 
 
 
 

VOORBEELD 21 Bepaling van het basismateriaal voor een gevel 

• In geval van een muur bestaande uit metselwerk, bekleed aan de binnenzijde met een gipslaag. De wand 
bestaat dus uit 2 materiaallagen: een laag metselwerk en een gipslaag als afwerkingslaag. Voor de bepaling 
van de thermische prestatie van de gevel worden beide lagen samengenomen en vormen deze samen een 
"massieve muur in metselwerk van gebakken aarde". 

 
• In geval van een lichte scheidingswand, meer bepaald een schildeel bestaande uit een (niet) opgevuld skelet 

bekleed met een houtvezelplaat, dan voert de energiedeskundige deze gevel in als "skeletbouw, zonder 
metalen binnenafwerking". 

 

  

Figuur 25: Voorbeelden van een houtskeletstructuur (linkerzijde) en een kolom-liggersysteem in hout 

 

 
 

6.2.3.2 Isolatie(materiaal) 

6.2.3.2.1 *Warmtegeleidbaarheid 
De gedeclareerde waarde (λD of RD) van een materiaal is de waarde bij een referentietemperatuur en -
vochtigheid, voor een bepaalde graad van betrouwbaarheid en in overeenstemming met een redelijke 
verwachte levensduur in normale omstandigheden. De gedeclareerde waarde van een materiaal wordt door de 
fabrikant verklaard op basis van de Europese geharmoniseerde productnormen of een Europese technische 
goedkeuring (ETA).* 
 

Zie deel V.1.3 in het inspectieprotocol 

 

Merk op 

In geval een gevel uit houtskelet opgevuld is met een massief materiaal zoals bv. 
metselwerkstenen van gebakken aarde, dan wordt deze gevel niet beschouwd als een gevel 
in skeletbouw maar als een massieve constructie. Voor de eigenschappen van de massieve 
basislaag wordt gekeken naar het materiaal dat het grootste aandeel heeft in de 
gevelopbouw. In dit geval betekent dat dus een keuze tussen ofwel "muur in massief hout" 
of "massieve muur in metselwerk van gebakken aarde". 

 

!  
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6.2.3.3 Luchtlaag 

 
De luchtlaag wordt bij de berekening van de energiescore in rekening gebracht omdat ook deze laag – afhankelijk 
van de situatie – een bepaald isolerend vermogen kan hebben. 
 
Het isolerend vermogen van de luchtlaag hangt van af twee zaken: 
• dikte van de luchtlaag en de mate waarin de lucht in de laag kan bewegen 

Stilstaande droge lucht is een goede isolator. Lucht in beweging is echter geen goede isolator. Hoe groter 
de dikte van de luchtlaag, hoe meer kans dat de lucht gaat circuleren en de laag dus minder isolerend wordt. 
Soms is het bouwfysisch noodzakelijk dat de lucht circuleert in een scheidingsconstructie, bijvoorbeeld om 
een constructie te laten drogen. We spreken dan van een ‘geventileerde luchtlaag’ of ‘verluchte spouw’. Als 
in een spouwmuur een verluchte spouw is aangebracht vlak na de gevelsteen, zal de gevelsteen sneller 
opdrogen. Hierdoor is de gevelsteen minder blootgesteld is aan vorst- en dooicycli maar zal het isolerend 
vermogen van de totale muur verminderen. 

• Richting van de warmtestroom 

Ook de richting van de warmtestroom doorheen de luchtlaag heeft een invloed op het isolerend vermogen. 
Deze richting staat los van de richting van de luchtcirculatie in de luchtlaag. 

 
Naargelang de afmetingen van een luchtlaag en de mate waarin deze geventileerd is, zijn verschillende soorten 
luchtlagen te onderscheiden. 
• Niet-geventileerde luchtlagen 

In een niet-geventileerde luchtlaag is geen enkele externe luchtstroming mogelijk. 
Dit kunnen ook luchtlagen zijn in contact met de buitenomgeving, als zij voldoen aan de voorwaarden 
vermeld in de regelgeving. 

• Matig geventileerde luchtlagen 

In een matig geventileerde luchtlaag is een beperkte luchtstroming uit de buitenomgeving mogelijk. 
De totale oppervlakte van de openingen van de luchtlaag met de buitenomgeving:   

- is voor een verticale luchtlaag (bijvoorbeeld: spouw van een spouwmuur) gelegen tussen 5 en 15 cm² 
per lopende meter. 

- is voor een horizontale luchtlaag (bijvoorbeeld: leidingspouw van een verlaagd plafond) gelegen tussen 
5 en 15 cm² per vierkante meter. 

Het effect van de luchtcirculatie hangt af van de grootte en de verdeling van de openingen over het 
oppervlak van de scheidingsconstructie. 

• Sterk geventileerde luchtlagen 

In een sterk geventileerde luchtlaag is het contact van de luchtlaag via opening zo groot dat de luchtlaag als 
‘buitenomgeving’ fungeert. Deze laag en de lagen tussen de sterk-geventileerde luchtlaag en de eigenlijke 
buitenomgeving worden niet meegerekend in de bepaling van de warmteweerstand van de 
scheidingsconstructie. 
 
 

 

 
*De binnenafwerking (vb. gipskartonplaten, houten plankjes) van een plafond kan door middel 
van vb. een houten lattenstructuur bevestigd zijn aan de plafondstructuur. Hierdoor ontstaat 
een leidingenspouw. Deze luchtlaag kan vastgesteld worden bij doorvoeropeningen, 
inbouwspots, …. De holtes bij holle welfsels of bij een plafond dat opgebouwd is uit potten en 
balken mogen niet apart ingerekend worden als luchtlaag aangezien dit reeds ingerekend is in 
de warmteweerstand van het hoofdtype (constructielaag). Voor plafonds waarbij de volledige 
hoogte van de houten roostering niet (volledig) gevuld is met isolatie (over de volledige 
oppervlakte), mag wel een luchtlaag ingerekend worden.* 

 

Tip 
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6.2.4 Installaties 

Met een installatie wordt elke unieke combinatie van opwekkingssysteem - en indien van toepassing - een 
distributie-, afgifte- en regelsysteem bedoeld. Deze unieke combinatie van onderdelen met specifieke 
eigenschappen bepaalt samen het totale rendement van de installatie, dat op haar beurt het 
eindenergieverbruik zal bepalen.   

6.2.4.1 Soorten installaties in EPC NR 

 
Volgende installaties worden in beschouwing genomen voor het berekenen van de energiescore: 

• Installatie voor ruimteverwarming 

• Installatie voor sanitair warm water 

• Installatie voor koeling 

• Installatie voor ventilatie 

• Installatie voor bevochtiging 

• Installatie voor verlichting. 

6.2.4.1.1 Installatie voor ruimteverwarming  
 
 
 
 
 
Een installatie voor ruimteverwarming is elke unieke combinatie van: 

• Type afgiftesysteem 

• Warmtedistributiemedium 

• Warmteopwekker(s) 

• Regelingsysteem 

 
VOORBEELD 22 Installatie voor ruimteverwarming – één installatie 

Beschouw blok B op de site van een basisschool (zie ook Figuur 13). Het gebouw omvat een keuken + reftertje, 
een sporthal, kleedruimte, toiletten, bergruimte en stookplaats.  
 
In de stookplaats zijn 2 condenserende gaswandketels in cascade aanwezig die centraal warm water 
verwarmen. Via distributieleidingen wordt dit warme water verdeeld naar radiatoren in verschillende ruimtes 
in de eenheid. 
Er zijn andere opwekkers of andere types van afgifte-elementen voor ruimteverwarming aanwezig. 
 

Zie deel IV.2 in het inspectieprotocol 
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Figuur 26: Analyse installatie voor ruimteverwarming in een schoolgebouw 

Op basis van de inspectie conform de richtlijnen zoals beschreven in het IP, stellen we de aanwezigheid van één 
centrale installatie voor ruimteverwarming vast die bestaat uit: 

• Gekoppelde opwekkers: 2 condenserende gaswandketels in cascade 

• Afgiftesysteem: radiatoren (categorie ‘radiatoren en convectoren’ - zie ook IV.2.4. in het IP) 

• Warmtetransportmedium: water (zie ook IV.2.4.2 in het IP) 

• Regeling: geen (zie ook IV.2.4.3 in het IP) 
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VOORBEELD 23 Installatie voor ruimteverwarming – meerdere installaties voor 
ruimteverwarming 

Variant op VOORBEELD 22. De sporthal wordt nu verwarmd door 2 direct gasgestookte luchtverwarmers (te 
herkennen aan de meestal gele gasleiding die er naartoe loopt). In de stookplaats zijn verder ook 2 
condenserende gaswandketels in cascade aanwezig die centraal warm water verwarmen. Via 
distributieleidingen wordt dit warme water verdeeld naar radiatoren in de andere ruimten.  
 

 

Figuur 27: Analyse installatie voor ruimteverwarming in een schoolgebouw – luchtverwarming en radiatoren 

Op basis van deze inspectie stellen we in de groene zone de aanwezigheid van één centrale installatie voor 
ruimteverwarming vast die bestaat uit: 

• Opwekkingssysteem: 2 gaswandketels in cascade 

• Afgiftesysteem: radiatoren  

• Distributiemedium: water 

• Regeling: geen  
 

De blauwe zone wordt verwarmd door een decentraal systeem voor ruimteverwarming. De warmte wordt 
immers opwekt in dezelfde ruimte als waar ze wordt afgegeven.  
 

 
Eenzelfde opwekker voor ruimteverwarming kan aan verschillende systemen voor afgifte-elementen gekoppeld 
worden. Deze verschillende soorten afgifte-elementen kunnen voorkomen in eenzelfde ruimte (bv. een 
combinatie van luchtverwarming via naverwarmingsbatterij in de ventilatie én vloerverwarming) of kunnen 
verschillende ruimtes van de eenheid bedienen (bv. luchtverwarmers/convectoren in de sporthal en radiatoren 
in de rest van het schoolgebouw, zie ook VOORBEELD 23).  
 
Sommige afgifte-elementen hebben vergelijkbare prestatiekenmerken. In het inspectieprotocol zijn daarom 
categorieën van afgiftesystemen gedefinieerd met vergelijkbare prestatiekenmerken waaruit u kan kiezen. Zo is 
er bv. de categorie ‘radiatoren en/of convectoren’ of de ‘combinatie van radiatoren/convectoren en 
oppervlakteverwarming’.  
 
De bundeling van gelijkaardige elementen maakt de invoer van de installaties eenvoudiger. Zo hoeft u niet 
steeds voor elk aanwezig type afgifte-element een aparte installatie voor ruimteverwarming aan te maken.  
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VOORBEELD 24 Installatie voor ruimteverwarming - variant 

Variant op VOORBEELD 23. In de stookplaats zijn 2 condenserende gaswandketels in cascade aanwezig die 
centraal warm water verwarmen. Via distributieleidingen wordt dit warme water verdeeld naar 2 verschillende 
types afgifte-elementen: 2 convectoren (te herkennen aan de twee waterleidingen die voorzien in de circulatie 
van warm water door het toestel op de foto hieronder) in de sporthal en radiatoren in de andere ruimten.  
 

 

Figuur 28: Analyse installatie voor ruimteverwarming in een schoolgebouw 

Op basis van de inspectie conform de richtlijnen zoals beschreven in het IP, stellen we de aanwezigheid van één 
centrale installatie voor ruimteverwarming vast die bestaat uit: 

• Gekoppelde opwekkers: 2 condenserende gaswandketels in cascade 

• Afgiftesysteem: radiatoren en convectoren (zie ook IV.2.4. in het IP) 

• Warmtetransportmedium: water (zie ook IV.2.4.2 in het IP) 

• Regeling: geen (zie ook IV.2.4.3 in het IP) 
 
Aangezien radiatoren en convectoren in de rekenmethodiek voor de bepaling van de energiescore als 
gelijkwaardig worden beschouwd, zijn deze in één categorie gebundeld. Het is dus niet nodig om op basis van 
een verschil in afgifte-elementen twee aparte installaties te definiëren.  
 

 
VOORBEELD 25 Installatie voor ruimteverwarming: luchtverwarming via ventilatie in 

combinatie met vloerverwarming 

We hernemen het voorbeeld van de basisschool (Blok E).  In de stookplaats is een condenserende ketel 
aanwezig die centraal warm water verwarmt. Via distributieleidingen wordt dit warme water verdeeld naar een 
vloerverwarmingssysteem dat de klaslokalen bedient. Daarnaast wordt ook de ventilatielucht verwarmd via 
een naverwarmingsbatterij die in elk van de twee ventilatie-units op het dak aanwezig is.  
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Figuur 29: Analyse installatie voor ruimteverwarming in een schoolgebouw 

Op basis van de inspectie conform de richtlijnen zoals beschreven in het IP, stellen we de aanwezigheid van 2 
centrale installaties voor ruimteverwarming vast: 

• Installatie 1: 
o Gekoppelde opwekker: condenserende gaswandketel 
o Afgiftesysteem: oppervlakteverwarming (zie ook IV.2.4. in het IP) 
o Warmtetransportmedium: water (zie ook IV.2.4.2 in het IP) 
o Regeling: onbekend (zie ook IV.2.4.3 in het IP) 

• Installatie 2: 
o Gekoppelde opwekker: condenserende gaswandketel (zelfde opwekker die installatie 1 

bedient) 
o Afgiftesysteem: luchtverwarming (zie ook IV.2.4. in het IP) 
o Warmtetransportmedium: water + lucht (zie ook IV.2.4.2 in het IP) 
o Regeling: onbekend (zie ook IV.2.4.3 in het IP) 

 

6.2.4.1.2 Installatie voor ventilatie  
 
 
 
 
 
Elke combinatie van specifieke componenten (toevoer en afvoer van verse lucht, eventuele 
warmteterugwinning of regeling van ventilatoren, …) die samen dienen tot de hygiënische ventilatie van (een 
deel van) de eenheid beschouwd als een installatie voor ventilatie. 
 
De aanwezigheid van verschillende regelsystemen voor eenzelfde ventilatie-unit kan een reden zijn om 
meerdere installaties voor ventilatie te definiëren.  
 

VOORBEELD 26 Bepaling van de installaties voor ventilatie in een kantoorgebouw 

In een kantoorgebouw is één ventilatie-unit (= opwekker voor ventilatie) aanwezig voor het volledige gebouw. 
De sturing gebeurt echter verschillend per type geventileerde ruimte: in de kantoren, toiletten en 
circulatieruimten is geen vraagsturing aanwezig, in de vergaderruimten wel.  
 
Door het verschil in sturing worden twee installaties voor ventilatie aangemaakt, beiden gekoppeld aan 
dezelfde opwekker (ventilatie-unit), maar met een verschillende regeling.  

Zie deel IV.6 in het inspectieprotocol 
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6.2.4.1.3 Installatie voor verlichting  
 
 
 
 
 

VOORBEELD 27 Verlichting in een kantoorgebouw 

In een kantoorgebouw zijn de kantoorruimtes voorzien van LED verlichting die automatisch wordt aan- en 
uitgeschakeld in functie van de aanwezigheid en in functie van het invallende daglicht. In de andere ruimten, 
zoals de toiletten en de traphallen, gaat de LED-verlichting enkel aan en uit in functie van de aanwezigheid. 
Er is ook een atrium in het gebouw waarin geen verlichting aanwezig is. 
 
In het kantoorgebouw zijn dus 2 types van verlichtingsinstallaties aanwezig: 

1. LED verlichting met automatische aan/uit regeling én automatische daglichtregeling (rood op schets 
hieronder) 

2. LED verlichting met automatische aan/uit regeling zonder daglichtregeling (geel op schets) 
 

In het atrium (paars op de schets) zijn geen werkposten, zoals een onthaal of dergelijke aanwezig. Er zijn dus 
geen eisen voor welzijn op het werk voor deze bewust onverlichte ruimte. Voor deze ruimte zijn 
aanbevelingen dus overbodig in het certificaat. 
 

 

Figuur 30: Ingekleurde verlichtingszones 1 (rood) en 2 (geel) en atrium  

 
  

Zie deel IV.7 in het inspectieprotocol 
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6.2.4.2 Ruimteclusters 

 
 
 
 
 
Een eenheid kan worden bediend door verschillende installaties voor ruimteverwarming, ventilatie, koeling, ….. 
Elk van deze installaties zal een deel van de betreffende energievraag dekken. Om de verdeling van de 
energiebehoefte van de eenheid over de aanwezige installaties te kunnen maken, wordt de eenheid opgedeeld 
in ruimteclusters. Dit zijn clusters van ruimtes binnen de eenheid die bediend worden door eenzelfde unieke 
combinatie van installaties.  
 
De inschatting van de grootte van de ruimteclusters gebeurt in stappen van minstens 5%. Een kleinere 
oppervlaktefractie kan niet worden ingevoerd. Voor ruimteclusters die een oppervlaktefractie kleiner dan 5% 
beslaan, wordt de kleinste stap geselecteerd en dus een oppervlaktefractie van 5% ingevoerd.  
 

6.2.4.2.1 Ruimtecluster voor verwarming 
 
Volgende richtlijnen gelden voor de bepaling van ruimteclusters voor verwarming (en bij uitbreiding ook voor 
koeling, verlichting en ventilatie). 
 
Alle ruimtes in een eenheid die door eenzelfde (combinatie van) installatie(s) bediend worden, behoren tot 
eenzelfde ruimtecluster. Bv. het gedeelte van de eenheid verwarmd door radiatoren die allen gevoed worden 
door dezelfde ketel vormt een ruimtecluster voor verwarming.  
Indirect verwarmde ruimte kunnen worden toegewezen aan die ruimtecluster waaraan ze grenzen.  
 

 

Figuur 31: Overzicht van direct en indirect verwarmde ruimtes geclusterd in een zelfde ruimtecluster 

 
 

Zie deel IV.1.3 in het inspectieprotocol 
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VOORBEELD 28 Indeling van een gebouweenheid in ruimteclusters voor verwarming 

We beschouwen een kantoorgebouw met showroom. Er is een centraal verwarmingssysteem met een 
hybride warmtepomp (warmtepomp + ketel) aanwezig dewelke radiatoren voedt in de meeste ruimten. In 
de showroom heeft men naast het centrale verwarmingssysteem ook een pelletkachel geplaatst. 
 
Er zijn in de eenheid dus 2 installaties voor ruimteverwarming aanwezig: een centrale installatie voor RV en 
een decentrale.  
 
De centrale installatie wordt conform de beschrijving in het IP als volgt in de software ingevoerd.  

• Type installatie: centraal 

• 2 gekoppelde opwekkers: elektrische L/W warmtepomp + condenserende ketel op gas 

• Type afgiftesysteem: radiatoren  

• Warmtetransportmedium: water 

• Regeling per ruimte: niet vast te stellen op basis van deze informatie 

 
Verder is er een gekoelde stockageruimte aanwezig. Hier is geen verwarming geplaatst en ook niet 
gewenst. 
 
De clustering van de ruimtes gebeurt zoals aangeduid op onderstaande Figuur 32 in 3 delen: 

• Ruimtecluster kantoren: deze ruimtecluster wordt bediend door de centrale installatie voor RV 

• Ruimtecluster showroom: deze ruimtecluster wordt bediend door de centrale installatie voor 
ruimteverwarming én de pelletkachel  

• Ruimtecluster stockageruimte: geen verwarmingsinstallatie aanwezig 
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Figuur 32: Clustering van ruimtes voor verwarming 

Wijs de indirect verwarmde ruimtes toe aan de gepaste ruimtecluster: 

• Inkomhal: Grenst aan de cluster showroom en de cluster Kantoren. Ruimtes die aan meerdere 
clusters grenzen, worden toegewezen aan die aangrenzende cluster waarmee ze het grootste 
grensvlak delen => behoort bij de cluster Kantoren 

• Personeelsruimte: grenst aan de cafetaria en het WC die behoren tot dezelfde cluster Kantoren 

 
Voor de gekoelde stockageruimte is geen verwarmingsinstallatie verwacht. Gezien verwarming niet nodig is, 

worden op deze manier voor deze ruimtecluster geen aanbevelingen voor ruimteverwarming geformuleerd.  

 
Maak vervolgens een inschatting van het percentage van de totale bruikbare vloeroppervlakte die deze 
ruimtecluster voor ruimteverwarming omvat. 

• Cluster Kantoren: op basis van de schematische voorstelling en plangegevens wordt de 
oppervlaktefractie van deze ruimtecluster ingeschat op 70% van de BVO van de eenheid.   

• Cluster Showroom: op basis van de schematische voorstelling en plangegevens wordt de 
oppervlaktefractie van deze ruimtecluster ingeschat op 20% van de BVO van de eenheid.  

• Cluster Gekoelde stockageruimte: op basis van de schematische voorstelling en plangegevens 
wordt de oppervlaktefractie van deze ruimtecluster ingeschat op 10% van de BVO van de 
eenheid.     

 
Merk op, in dit geval is de som van de ingevoerde oppervlaktefracties van de ruimteclusters 100%. De invoer 
kan echter ook lager zijn. Voor de niet-gedefinieerde fractie van ruimteclusters voor verwarming wordt 
achterliggend een standaard installatie doorgerekend (zie 6.2.4.3).  

Radiator 
Pelletkachel 
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6.2.4.2.2 Ruimtecluster voor ventilatie 
 

VOORBEELD 29 Indeling in ruimteclusters ventilatie 

We hernemen VOORBEELD 26. In het kantoorgebouw zijn 2 installatie voor ventilatie aanwezig: 
1. Mechanische toe- en afvoerventilatie met WTW en een systeem voor vraagsturing; 
2. Mechanische toe- en afvoerventilatie met WTW met tijdsturing. 

 
Voor de verdeling van de ventilatieverliezen over de eenheid wordt elke installatie aan een ruimtecluster voor 
ventilatie gekoppeld.  
 
Op basis van de ingekleurde schets, wordt de oppervlaktefractie van de ruimtecluster met vraagsturing 
(blauw) ingeschat op 30% (= inschatting van de totale oppervlaktefractie van het BVO dat blauw is ingekleurd) 
en de ruimtecluster zonder vraagsturing op 70% (geel). 
 

 

Figuur 33: Koppeling van aanwezige installaties voor ventilatie in een kantoor aan ruimteclusters. Ruimten met vraagsturing (blauw) 
en zonder (geel). 

6.2.4.2.3 Ruimtecluster voor verlichting 
 

VOORBEELD 30 Indeling ruimteclusters voor verlichting 

We hernemen VOORBEELD 27. In het kantoorgebouw 2 verlichtingsinstallaties aanwezig: 
1. LED verlichting met automatische aan/uit regeling én automatische daglichtregeling (rood op schets 

hieronder) 
2. LED verlichting met automatische aan/uit regeling zonder daglichtregeling (geel op schets) 

 
In het atrium (paars op de schets) is geen verlichtingsinstallatie aanwezig. Er zijn geen werkposten, zoals een 
onthaal of dergelijke aanwezig. Er gelden dus ook geen eisen voor welzijn op het werk voor deze bewust 
onverlichte ruimte. De aanwezigheid van een verlichtingsinstallatie is dus in principe niet verplicht. 
Aanbevelingen voor de plaatsing van een (energie-efficiënte) verlichtingsinstallatie in deze ruimte is dus niet 
wenselijk in het certificaat. 
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Figuur 34 Ingekleurde verlichtingszones 1 (rood) en 2 (geel) en atrium 

Op basis van bovenstaande overwegingen en de bovenstaande schets worden de verlichtingsinstallaties als 
volgt ingevoerd: 

1. LED installatie met automatische aan/uit regeling en automatische daglichtregeling, op basis van de 
schets wordt de oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op 70% van de BVO 

2. LED installatie met automatische aan/uit regeling en geen daglichtregeling op basis van de schets 
wordt de oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op 15% van de BVO.  

3. Ruimtecluster voor verlichting zonder verlichtingsinstallatie; op basis van de schets wordt de 
oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op 15% van de BVO  

 
 

6.2.4.3 Standaardinstallaties voor ruimteverwarming, ventilatie en verlichting 

 
 
 
 
 
 
Voor de bepaling van de energiescore in het kader van het EPC NR wordt het volledige beschermd volume van 
de gebouweenheid steeds beschouwd als bewust en correct geklimatiseerd, geventileerd en verlicht. Het gevolg 
van dit uitgangspunt is dat er voor de berekening van de energiescore steeds een hoeveelheid aan primair 
energiegebruik voor verwarming, ventilatie én verlichting wordt berekend, ook al is er in werkelijkheid geen 

Zie deel I.2.2.2  en IV.1.4 in het inspectieprotocol 

 

Merk op 

Ruimten hoeven niet aan mekaar te grenzen om tot eenzelfde ruimtecluster te behoren. Beide 
gele zones worden bijgevolg als éénzelfde ruimtecluster beschouwd. 

 

! 
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installatie van dit soort aanwezig in de eenheid of wordt er geen installatie door de energiedeskundig in de 
software ingevoerd. Er wordt als het ware een forfaitair energiegebruik voor deze posten voorzien.  
 
In de berekeningsmethode wordt daartoe default uitgegaan van de energetisch minst performante installaties: 

• Ruimteverwarming: plaatselijke, elektrische convectoren met elektronische regeling; 

• Ventilatie: ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer, zonder debietsregeling of 
warmteterugwinning; 

• Verlichting: standaard verlichting zonder energiebesparende sturing. 

 

De forfaitaire situatie is dus eigenlijk een worst case scenario. Het doel wat betreft energie-efficiëntie is 
natuurlijk om beter te doen en het is net op deze “betere prestaties” dat de inspectie focust.  

De energiedeskundige is dus niet verplicht om elke aanwezig installatie voor verwarming, ventilatie en 
verlichting vast te stellen ‘as it is’, maar focust zijn inspectie op de vaststellingen van een ‘betere’ of ‘afwijkende’ 
prestatie van de default veronderstelde installaties.  

Zijn de eigenschappen van de aanwezige installatie niet (significant) beter dan de default ingerekende situatie, 
dan kan de energiedeskundige in overleg en samenspraak met de gebouweigenaar ervoor opteren om gebruik 
te maken van de forfait en geen bijkomende invoer te voorzien. De energiedeskundige hoeft dus geen installatie 
voor ruimteverwarming, ventilatie of verlichting in te voeren voor (een deel van) de eenheid, zelfs wanneer er 
in werkelijkheid wel een installatie aanwezig is. 

Deze aanpak heeft als gevolg dat de som van de oppervlaktefracties van de ingevoerde ruimteclusters kleiner 
kan zijn dan 100%. De som van de ingevoerde ruimteclusters mag dus kleiner zijn dan de totale bruikbare 
vloeroppervlakte. 

 

 

De energiedeskundige is dus niet verplicht om voor elk deel van de eenheid een cluster aan te maken. Alleen 
wanneer de werkelijke situatie afwijkt van deze veronderstelling, dan kan de energiedeskundige deze ‘betere’ 
of ‘afwijkende’ prestaties invoeren in de software en zo valideren in de energiescore.  
 

VOORBEELD 31 Bepaling van installaties voor verlichting + koppeling aan ruimteclusters  

We hernemen VOORBEELD 30, maar stellen dit keer dat in het atrium (paars op de schets) wel werkposten 
aanwezig zijn, zoals een onthaal en open werkplaatsen. Er gelden dus specifieke comforteisen voor verlichting 
in het kader van welzijn op het werk. De plaatsing van een verlichtingssysteem is in principe niet verplicht 
(daglicht kan volstaat) maar wel zeer aannemelijk en te verwachten. De vermelding van een aanbeveling voor 
de plaatsing van een energiezuinige verlichtingsinstallatie op het certificaat is in dit geval dus wenselijk. 
 
Op basis van bovenstaande overwegingen en de onderstaande schets worden de verlichtingsinstallaties als 
volgt ingevoerd: 

Merk op 

• Koeling, sanitair warm water en bevochtiging wordt niet standaard als aanwezig 
verondersteld. Is er wel een dergelijke installatie aanwezig is, dan moet de 
energiedeskundige deze ingeven. 

• De standaard installaties die worden ingerekend voor ruimteverwarming, ventilatie en 
verlichting worden ook meegenomen voor de bepaling van de aanbevelingen (zie 3.4). De 
aanbevelingen gaan uit van de worst case scenario. Enkel in die specifieke gevallen 
waarvoor het in bepaalde ruimtes niet wenselijk is dat deze aanbevelingen geformuleerd 
worden, kan aangegeven worden dat er geen installatie voor ruimteverwarming, ventilatie 
of verlichting aanwezig is. Bv. In een koelruimte in een grootwarenhuis is geen installatie 
voor ruimteverwarming nodig.   

!  
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1. LED installatie met automatische aan/uit regeling en automatische daglichtregeling, op basis van de 
schets wordt de oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op  70% van de BVO. 

2. LED installatie met automatische aan/uit regeling en geen daglichtregeling op basis van de schets 
wordt de oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op 15% van de BVO. 

 
Er wordt geen aparte ruimtecluster voor het atrium aangemaakt.  
 

 

Figuur 35: Koppeling van aanwezige installaties voor verlichting in een kantoor aan ruimteclusters 

 
 

VOORBEELD 32 Bepaling van installaties voor verlichting + koppeling aan ruimteclusters - 
bis 

Herneem het voorgaand voorbeeld. Stel nu dat het atrium verlicht wordt door compacte fluorescentielampen 
zonder sturing.  
 
Op basis van bovenstaande overwegingen en de onderstaande schets worden de verlichtingsinstallaties als 
volgt ingevoerd: 

1. LED installatie met automatische aan/uit regeling en automatische daglichtregeling, op basis van de 
schets wordt de oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op  70% van de BVO. 

2. LED installatie met automatische aan/uit regeling en geen daglichtregeling op basis van de schets 
wordt de oppervlakte van de ruimtecluster ingeschat op 15% van de BVO. 

 
Voor het atrium is er de keuze. Ofwel wordt een ruimtecluster aangemaakt met een installatie voor verlichting 
met fluorescentielampen zonder sturing. De grootte van de ruimtecluster bedraagt dan 15% van de BVO (= 
inschatting op basis van schets). Ofwel beslist u om geen aparte ruimtecluster voor het atrium aan te maken. 
Het eindresultaat zal identiek zijn (energiescore + aanbevelingen). Voor de berekening van de energiescore 
wordt immers achterliggend voor de restfractie (= 100% - 70% - 15%) met een zelfde installatie gerekend.  
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VOORBEELD 33 Bepaling van installatie voor RV en verlichting + koppeling aan 

ruimteclusters 

Veronderstel een kantoorgebouw van 3 verdiepingen. De bovenste verdieping werd casco afgewerkt en bevat 
geen ruimteverwarming. De rest van de verdiepingen worden verwarmd met een condenserende ketel en 
radiatoren. Het hele gebouw wordt verlicht met LED-verlichting, met uitzondering van enkele bergruimtes 
waar nog TL- en gloeilampen worden gebruikt. 
 
De energiedeskundige voert de installaties als volgt in: 

• Ruimteverwarming: 
o één ruimtecluster voor de verwarmde verdiepingen (grootte ingeschat op 70%), gekoppeld 

aan een installatie met condenserende ketel.  
o geen aparte ruimtecluster voor de cascoverdieping. Voor dit deel wordt de standaard 

installatie voor ruimteverwarming doorgerekend en worden aanbevelingen gegeven. 

• Verlichting: 
o één ruimtecluster gekoppeld aan een installatie met LED verlichting (grootte ingeschat op 

90%) 
o geen aparte ruimtecluster voor de bergruimtes. De energiedeskundige oordeelt dat 

detailinspectie van deze ruimtes geen of weinig impact heeft op het eindresultaat. In 
samenspraak met de eigenaar wordt dan ook beslist om deze niet in detail in te geven. Voor 
dit deel wordt de standaard installatie doorgerekend en worden aanbevelingen gegeven. 

 

7 ENERGIELABEL (HERNIEUWBAAR AANDEEL) 

 
Het energielabel wordt bepaald op basis van het berekende hernieuwbare aandeel, dat op zijn beurt bepaald  
wordt op basis van ingevoerde meetgegevens (zie 2.3.1 voor meer info). Het hernieuwbaar aandeel van een 
gebouweenheid of groep van gebouweenheden geeft aan welk deel van het totale energiegebruik van de scope 
hernieuwbaar is. Bij een hernieuwbaar aandeel van 100% (= label A) is het totale energiegebruik dus 
hernieuwbaar. 
 
Bij de bepaling van het hernieuwbaar aandeel voor het EPC NR gelden enkele basisprincipes: 

- Het hernieuwbaar aandeel is gebaseerd op metingen. 
- Alle energiegebruik wordt beschouwd. Zowel gebouwgerelateerd energiegebruik (verwarming, koeling, 

verlichting, …) als niet-gebouwgebonden energiegebruik (computers, datacenter, keukenapparatuur, 
…). 

- Alleen hernieuwbare energie geproduceerd op de site (of in de buurt van de site voor externe 
warmtelevering) wordt beschouwd (zie 7.1). 

- Niet alle metingen zijn verplicht. Hoe meer optionele metingen, hoe hoger het hernieuwbaar aandeel. 
- Alleen metingen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden (nauwkeurigheid, type, ...) worden 

beschouwd. 
 

7.1 Hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar energiegebruik   
 
Het aandeel hernieuwbare energie en dus ook het energie label worden bepaald door de balans te maken tussen 
het hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar energiegebruik van de scope. Het resultaat wordt dus in belangrijke 
mate beïnvloed door welk energiegebruik als hernieuwbaar wordt gezien en wat niet. De opdeling in 
hernieuwbaar en niet hernieuwbaar energiegebruik zoals gehanteerd voor dit EPC is gebaseerd op twee 
principes: 
 

- Alleen energie opgewekt op de site én gebruikt door de scope kan als hernieuwbaar beschouwd worden 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.07.2022 Wegwijs in de opmaak van het EPC NR pagina 71 van 138 

- Alleen energie opgenomen in de Europese richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energie kan als 
hernieuwbaar worden gezien 

 
De opdeling in hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie die hieruit volgt wordt samengevat in Tabel 1. 
 
Bovenstaande uitgangspunten leiden tot een strikte invulling van het energielabel. Initieel zullen de  
percentages voor het hernieuwbaar aandeel dus eerder aan de lage kant zijn. Dit kan tot enige twijfel rond de 
haalbaarheid van de lange termijndoelstelling leiden en dus voor onrust bij de gebouwgebruiker of -eigenaar 
zorgen. Als energiedeskundige is het belangrijk om deze onrust te kaderen: 

- De eerste jaren na invoering van dit EPC moeten gezien worden als een nulmeting, waaruit meer inzicht 
over de prestatie van het gebouwpark kan opgebouwd worden. 

- Deze strikte invulling zorgt voor een stimulans tot actie, een te vrije invulling zou uitstelgedrag bij de 
eigenaars kunnen in de hand werken en de haalbaarheid van de lange termijndoelstelling ondergraven. 

- De huidige aanpak zal op regelmatige basis geëvalueerd worden en bijgestuurd/uitgebreid indien de 
haalbaarheid in het gedrang komt. De rekenmethode voor de bepaling van het energielabel in het EPC 
NR is voldoende flexibel hiervoor. De huidige strikte invulling zorgt ervoor dat het energielabel voor een 
bestaande eenheid enkel maar kan verbeteren bij eventuele wijzigingen van de methodiek.  

 

 
 
 

 Telt mee als HE Telt niet mee als HE 

Elektriciteit 

Elektriciteit opgewekt op de eigen site én 
gebruikt door de scope, uit: 
o zon (PV) 
o wind 
o waterkracht 
o WKK op biomassa of biobrandstof 

gewonnen op de site 
o Hernieuwbaar deel restwarmte uit 

afvalverbranding 

o Elektriciteit opgewekt op de eigen site 
en geëxporteerd naar andere eenheden 
of het elektriciteitsnet 

o Elektriciteit uit het net, aangekocht met 
garanties van oorsprong (GVO) 

o Elektriciteit opgewekt op de eigen site 
en gebruikt door de scope geproduceerd 
(bv. met WKK) uit biobrandstof 
aangekocht met  garanties van 
oorsprong (GVO) 

Warmte 

Warmte opgewekt op de eigen site en 
gebruikt in de scope, uit: 
o zonneboiler 
o warmteopwekker (ketel, WKK,…) op  

biomassa of biobrandstof gewonnen op 
de site 

o omgevingswarmte omgezet door een 
warmtepomp 
 

Hernieuwbare warmte geleverd via een 
extern warmtenet aan de scope 

o Warmte opgewekt op de eigen site en 
geëxporteerd naar buiten de scope 
(warmtenet) 

o Restwarmterecuperatie (zowel 
rechtstreeks als bv. via een 
warmtepomp) anders dan hernieuwbaar 
deel uit afvalverbranding 

o Warmte opgewekt op de eigen site en 
gebruikt door de scope geproduceerd 
uit biobrandstof aangekocht met  
garanties van oorsprong (GVO) 

Tabel 1: opdeling hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie voor het EPC NR 
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VOORBEELD 34 Voorbeelden van hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar energiegebruik 

Situatie 1 
Een gebouw heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en een PV installatie op het dak. De gebruiker heeft 
een contract voor 100 % groene stroom afgesloten met de nutsmaatschappij. Ongeveer 30 % van de 
geproduceerde elektriciteit uit de PV-installatie wordt ogenblikkelijk gebruikt door het gebouw, de rest van 
de opgewekte elektriciteit wordt terug geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsgebruik van dit 
gebouw wordt voor het energielabel als volgt ingedeeld: 

• Hernieuwbaar energiegebruik:  eigengebruik uit de PV-installatie, dus ongeveer 30 % van de 
totale opwekking 

• Niet-hernieuwbaar energiegebruik: alle elektriciteitsgebruik opgenomen uit net (los van groene 
stroom contract) 

 
Situatie 2 
Een supermarkt heeft uitsluitend een aansluiting op het elektriciteitsnet en wordt verwarmd door twee 
warmtepompen. De basisverwarming gebeurt door een lucht/water warmtepomp, deze onttrekt warmte aan 
de binnenlucht van de gekoelde ruimtes en koeltogen en verwarmt water dat door convectoren in de gewone 
winkelruimtes bedient. De basisverwarming bestaat dus uit de recuperatie van warmte uit de gekoelde 
ruimtes naar de verwarmde ruimtes. Wanneer deze warmterecuperatie onvoldoende is wordt de aanvullende 
lucht/lucht warmtepomp ingeschakeld, deze heeft als bron de buitenlucht (= omgeving) en verwarmd de 
ventilatielucht die naar de winkelruimtes gestuurd wordt voor. Het energiegebruik van dit gebouw wordt voor 
het energielabel als volgt ingedeeld: 

• Hernieuwbaar energiegebruik: warmte onttrokken door de lucht/lucht warmtepomp aan de 
buitenlucht 

• Niet-hernieuwbaar energiegebruik: alle elektriciteitsgebruik opgenomen uit het net, dit omvat 
dus ook het elektriciteitsgebruik van de twee warmtepompen 

• De lucht/water warmtepomp verplaatst warmte van de te koelen ruimtes naar de te verwarmen 
ruimtes, deze ‘interne’ warmtestroom wordt niet meegenomen in de balans van het totale 
energiegebruik. 

 
Situatie 3 
Een niet-residentieel gebouw op de site van een landbouwbedrijf wordt verwarmd en voorzien van 
elektriciteit door een WKK op biogas, dit biogas wordt opgewekt in een pocketvergister op de site die 
restbiomassastromen en mest omzet naar biobrandstof. Het energiegebruik van dit gebouw wordt voor het 
energielabel als volgt ingedeeld: 

• Hernieuwbaar energiegebruik: alle warmte en elektriciteit opgewekt door de WKK en gebruikt door 
het gebouw 

• Niet-hernieuwbaar energiegebruik: alle elektriciteitsgebruik opgenomen uit het net, wanneer de 
voorziening uit de WKK onvoldoende is 

 
Situatie 4 

*Merk op 

Ook maatregelen die geen directe impact hebben op het hernieuwbaar energiegebruik kunnen het 
hernieuwbaar aandeel en het energielabel indirect beïnvloeden. Zo zullen bv. isoleren van de schil, 
recuperatie van restwarmte op de site, investeren in zuinigere koelinstallaties, … geen directe 
invloed hebben op het hernieuwbaar energiegebruik. Deze maatregelen verlagen echter wel het 
totale energiegebruik en kunnen zo wel een impact hebben op het hernieuwbaar aandeel en 
energielabel. * 

!  
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Een kantoorgebouw wordt verwarmd door een WKK met een interne gasverbrandingsmotor. De eigenaar 
koopt biogas met garanties van oorsprong aan om de WKK aan te drijven. Wanneer er geen aanbod is van 
biogas op de markt wordt de WKK aangedreven met propaan uit een tank op de site. Het energiegebruik van 
dit gebouw wordt voor het energielabel als volgt ingedeeld: 

• Hernieuwbaar energiegebruik: geen, het gebruikte biogas is aangekocht en wordt niet gezien als 
hernieuwbaar. 

• Niet-hernieuwbaar energiegebruik: alle elektriciteits- en gasgebruik door het gebouw 
 

 

7.2 Praktische werkwijze bepaling energielabel 
 
Om het hernieuwbaar aandeel te bepalen wordt een balans van het energiegebruik van de scope opgemaakt:  

- Welke energiestromen komen binnen? 
- Welke gaan er buiten? 
- Welke worden lokaal opgewekt?  

 
Hieruit volgt het totale energiegebruik van de scope. Vervolgens wordt op basis van de eigenschappen van de 
stromen bepaald welk aandeel van het totale gebruik hernieuwbaar is. De te doorlopen stappen worden 
hieronder schematisch getoond. In de volgende paragrafen wordt elke stap afzonderlijk behandeld. Naarmate 
de energiedeskundige meer vertrouwd raakt met deze werkwijze is het mogelijk om meer stappen te bundelen 
en deze in één keer uit te voeren. Voor de duidelijkheid en eenvoud worden hier echter alle stappen apart 
besproken.  
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Figuur 36: te doorlopen stappen bij bepaling energielabel 

 

7.2.1 Inventariseer alle energiestromen en opwekkers 

 
 
 
 

 
Om het hernieuwbaar aandeel te bepalen moeten alle energiestromen en opwekkers in kaart gebracht worden. 
Dit gebeurt op niveau van de scope: wat komt de scope binnen, wat wordt er geproduceerd en wat gaat de 
scope buiten?  
De inventarisatie van de energiestromen en opwekkers is de absolute basis voor het bepalen van het 
hernieuwbaar aandeel. Neem hiervoor dus voldoende tijd. Afhankelijk van de situatie kan deze informatie 
afgeleid worden uit (een combinatie van) de onderstaande bronnen: 

- Bezoek aan technische ruimte(s) en visuele inspectie van de installatie(s)  
- Aanwezige hydraulische schema’s, installatieschema’s, meterschema’s of andere technische plannen 
- Overleg met de gebouwverantwoordelijke of – beheerder 
- … 

 
 

Zie deel VI (energiestromen) en II.1.5 (deel opwekkers) in het inspectieprotocol  
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*Merk op 

• De bedoeling van de inventarisatie is om alles in kaart te brengen: alle aanwezige 
energiestromen én opwekkers die een impact kunnen hebben op het energielabel, dus ook 
stromen die niet opgemeten mogen of kunnen worden (bv. steenkool – zie VOORBEELD 36) 
en opwekkers die niet opgemeten kunnen worden (bv. kolenkachel – zie VOORBEELD 36). 
Enkel opwekkers die nooit opgemeten worden in het kader van het EPC NR zoals bv. 
opwekkers voor ventilatie, elektrische verwarming, koelmachines zonder 
verwarmingsfunctie, … neemt u niet mee in de inventaris. 
Bij deze oplijsting houdt u dus nog geen rekening met de aanwezige meters of praktische 
beperkingen (zie voorbeelden hieronder). Specifieke eigenschappen van de stromen en 
opwekkers (vermogen, rendement, nutsbedrijf, …) moeten tijdens deze stap nog niet 
geïnspecteerd worden. 
Dit is nodig zodat achteraf geen energiestromen over het hoofd gezien worden en bij 
inspectie op zoek gegaan wordt naar alle nodige meters en meetdata. Net doordat u alle 
stromen mee neemt, kan u op basis van de inventaris vaststellen welke bijkomende meters 
noodzakelijk en/of mogelijk zijn.  

• Bij inventarisatie van opwekkers en energiestromen is directe koppeling met de scope 
belangrijk. De gebouweigenaar hoeft echter niet noodzakelijk ook de eigenaar te zijn van 
deze installaties (zie VOORBEELD 37)* 
 

 
Bespreek na de inventarisatie eventueel uw bevindingen met een gebouwbeheerder of verantwoordelijke om 
na te gaan of er niets over het hoofd werd gezien. 
 
De algemene regels voor staving zoals vastgelegd in het IP gelden voor al deze bronnen. Hieronder vindt u nog 
enkele tips voor de inventarisatie van de energiestromen. 
 
 

- Energiestromen worden op niveau van de scope beschouwd. Inspecteer dus alle 
gebouweenheden die deel uitmaken van de scope en inventariseer al hun energiestromen. 

- In bijna alle gevallen zal er minstens één inkomende stroom zijn, namelijk een aansluiting op 
het elektriciteitsnet. Daarnaast is er in veel gevallen ook een aardgasnet of een andere 
brandstofvoorziening (stookolie, biomassa, …). 

- *Bij lokale productie van elektriciteit (bv. WKK, PV-installatie, wind- of waterkrachtinstallatie) 
noteert u altijd minstens één geëxporteerde energiestroom. Immers, ook in dit gevallen waar 
voorzieningen zijn om het teveel aan geproduceerde elektriciteit op te slaan (bv. batterij, 
aanmaak waterstof,…)  wordt zo goed als altijd een deel van de lokaal opgewekte energie 
terug geïnjecteerd naar het net (= geëxporteerde stroom). De opslagcapaciteit van zo’n 
voorziening is immers altijd eindig. In het geval dat op basis van de metingen toch blijkt dat 
er geen elektriciteit werd geïnjecteerd in het net, geeft u voor deze stroom  0 kWh in bij de 
metingen*. 

- De energiestromen op de site zijn vaak onderling met elkaar verbonden, breng ook deze 
relaties in kaart (zie voorbeeld hieronder) 

- Alleen opwekkers op de eigen site van de scope worden beschouwd. Opwekkers op een 
andere site die de scope bedienen worden gezien als een inkomende stroom. Alleen de 
volgende opwekkers moeten geïnventariseerd worden voor het energielabel: 

o Ketel of Kachel 

o Warmtepomp met warmtebron omgeving 

o WKK 

o PV-installatie, windturbine en waterturbine 

o Zonneboiler 

Tip 

! 
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- *Wanneer meerdere dezelfde/identieke opwekkers aanwezig zijn, inventariseert u deze 
allemaal apart. Bv. in de stookplaats staan twee dezelfde gasketels, dan inventariseert u deze 
als twee gasketels*.  

 
VOORBEELD 35 *Opstellen van een inventaris voor een kantoor 

U stelt het EPC NR van een kantoor op, in de technische ruimte staan een gasketel en een lucht/water 
warmtepomp. In de kantoorruimtes en kitchenette stelt u ventiloconvectoren vast. In één van de 
kantoorruimtes stelt u de binnenunit van een lucht/lucht warmtepomp vast, aan de achtergevel staat de 
buitenunit. Op basis van de technische gegevens die u kan vinden voor het typenummer op de buitenunit, 
gaat het om een toestel dat zowel kan koelen als verwarmen.  
Na de inspectie overlegt u met de gebouwbeheerder. Deze geeft nog de volgende dingen mee: 

- De gasketel wordt gebruikt als back-up voor het geval de lucht/water warmtepomp defect is of voor 
een zeldzame dag dat het buiten te koud is en de warmtepomp onvoldoende warmte kan leveren. 

- De lucht/lucht warmtepomp werd geplaatst voor comfortkoeling in de zomer. De kantoorruimte 
heeft een groot raam gericht op het zuiden. 

 
Als een eerste stap stelt u de inventaris op van het kantoorgebouw. Deze omvat de volgende stromen en 
opwekkers: 

- Inkomende stromen: 
o Elektriciteitsnet: het gaat om een standaard kantoorgebouw zonder specifieke 

bijzonderheden. Gebouwen die niet geconnecteerd zijn aan een extern elektriciteitsnet zijn 
uiterst zeldzaam. Vermoedelijk zou de gebouwbeheerder dit vermelden. Bij twijfel kan u dit 
nog eens navragen bij de gebouwbeheerder. 

o Gasnet: de gebouwbeheerder geeft aan dat de gasketel weinig gebruikt wordt, maar u mag 
niet zomaar uitgaan van deze verklaring. Als er een aansluiting is op het gasnet, neemt u deze 
mee in de inventaris. 

- Opwekkers: 
o Lucht/water warmtepomp: op basis van uw vaststellingen wordt deze gebruikt voor de 

verwarming van het kantoor. De info die de gebouwbeheerder mee geeft, bevestigt dit. 
o Gasketel: net als de gasaansluiting, neemt u ook de gasketel mee als een aanwezige 

opwekker. Ongeacht hoe veel of weinig deze ketel gebruikt wordt, en ongeacht het feit of  
deze opgemeten wordt. De check van de aanwezigheid van meters behoort namelijk niet tot 
deze eerste ‘inventarisatie’-stap. Dit is dus een opwekker om mee te nemen in de inventaris. 

o Lucht/lucht warmtepomp: het toestel kan verwarmen. U neemt deze dus mee als opwekker 
in de inventaris. 

- Uitgaande stromen: geen. 
 
De inventaris is dus een neutraal document waarbij u alle opwekkers en energiestromen oplijst. Hierbij maakt 
u nog geen beoordeling of u de stroom of opwekker gaat/wil/kan opmeten. Alleen opwekkers die nooit 
opgemeten worden in kader van de bepaling van het energielabel in het het EPC NR (bv. elektrische 
verwarming, koelmachines zonder verwarmingsfunctie, …) neemt u NIET meer in de inventaris. * 

 
VOORBEELD 36 *Kachel op steenkool 

U stelt het EPC NR op van een dienstencentrum. De hele eenheid wordt verwarmd met een condensatieketel 
op gas en radiatoren. In een centrale polyvalente ruimte is nog een oude kachel aanwezig. Deze werkt op 
kolen. Het dienstencentrum is aangesloten op het elektriciteitsnet. 
 
De inventaris van dit dienstencentrum is als volgt: 

- Inkomende stromen: 
o Elektriciteitsnet 
o Gasnet (aansluiting gasketel) 
o Steenkool 
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- Opwekkers: 
o Gascondensatieketel 
o Kolenkachel 

- Uitgaande stromen: geen. 
 
De inkomende stroom aan steenkool is een niet-hernieuwbare stroom en dus verplicht op te meten. Dit is 
echter praktisch niet mogelijk, aangezien zowel de hoeveelheid steenkool als de hoeveelheid opgewekte 
warmte van de kachel niet gemeten kan worden. Op basis van deze inventaris stelt u dus vast dat niet alle 
minstens verplichte metingen kunnen opgenomen worden. U contacteert het VEKA in dit geval om een 
mogelijke work around te bespreken.* 
 

 
VOORBEELD 37 PV-installatie van andere eigenaar 

Een schoolgebouw heeft een groot dakoppervlak ter beschikking maar beschikt niet over de fondsen om een 
PV-installatie te plaatsen. De school verhuurt het dakoppervlak aan een energiecoöperatie die een PV-
installatie plaatst op het dak. De eigenaar van de PV-installatie (= coöperatie) is dus niet dezelfde als de 
eigenaar van het schoolgebouw. Er kunnen zich verschillende situaties voor doen: 
 

- Situatie 1: de PV-installatie is aangesloten op het schoolgebouw, het schoolgebouw gebruikt dus 
een deel van de opgewekte elektriciteit rechtstreeks. De overtollige elektriciteit die het 
schoolgebouw niet gebruikt, wordt geïnjecteerd naar het elektriciteitsnet. In dit geval beschouwt u 
de PV-installatie als een opwekker bij de opmaak van het EPC NR voor het schoolgebouw. Dat de 
school geen eigenaar is van de installatie maakt hierbij niet uit. 

 
- Situatie 2: de PV-installatie is aangesloten op het elektriciteitsnet, elektriciteit opgewekt door de 

installatie wordt integraal geïnjecteerd naar het elektriciteitsnet. Het schoolgebouw gebruikt dus 
niets van de opgewekte elektriciteit rechtstreeks. Alles verloopt via het elektriciteitsnet. In dit geval 
negeert u de PV-installatie bij de opmaak van het EPC NR voor het schoolgebouw.  
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VOORBEELD 38 Inventarisatie energiestromen op basis van visuele inspectie van 
stookplaatsen 

 

  

Figuur 37: Inventaris energiestromen voor de bepaling van het hernieuwbaar aandeel in een basisschool 

Beschouw het bovenstaande voorbeeld van een school. Er is geen hydraulisch schema beschikbaar, alleen 
documentatie over de historiek van de verwarmingsinstallatie. De site heeft een aansluiting op het 
elektriciteitsnet en het aardgasnet. Bij inspectie van de technische ruimtes/stookplaatsen (zie nummer 1,2 en 
3 op Figuur 37) ter plaatse wordt de aanwezigheid van volgende opwekkers vastgesteld: 

• Gasketel in stookplaats 1 

• Twee gasketels in cascade in stookplaats 3 

• Stookolieketel in stookplaats 3 
 
Op de site is geen PV-installatie aanwezig. Er wordt geen warmte geëxporteerd, de warmte uit de opwekkers 
wordt volledig op eigen site gebruikt. 
Er zijn geen laadpalen, publieke verlichting of publiek toegankelijke parking aanwezig. 
 
De te inventariseren energiestromen, nodig voor de bepaling van het hernieuwbaar aandeel, zijn dus heel 
beperkt in dit geval, namelijk volgende inkomende stromen:  

• Aardgasnet 

• Elektriciteitsnet 

• Stookolie  
 

Onderlinge relaties tussen de energiestromen en opwekkers: 

• Aardgasnet (inkomende stroom) is gekoppeld aan de gasketels (opwekker). Er wordt eveneens gas 
gebruikt voor koken in de keuken in blok B. 

• Stookolielevering (inkomende stroom) is gekoppeld aan stookolieketel (opwekker). 

 
Voor veel (oudere) bestaande gebouwen zal de inventarisatie van de energiestromen en opwekkers zich 
beperken tot een aansluiting op het gasnet en elektriciteitsnet, (een) opwekker(s) van het type ketel en 
eventueel bijkomende inkomende stroom van een ander brandstoftype (zoals stookolie in bovenstaand 
voorbeeld). 
Voor recentere en/of meer complexe gebouwen kan het resultaat van de inventarisatie wel uitgebreider zijn 
en/of meer werk vragen aangezien er meer en complexere installaties aanwezig zijn. De voorbeelden hieronder 
behandelen enkele meer specifieke gevallen. 
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VOORBEELD 39 Inventarisatie energiestromen op basis van hydraulisch schema 

Bij inspectie van de technische ruimte vindt u het onderstaande schema van de installaties. Op basis van dit 
schema leidt u de volgende energiestromen en opwekkers af: 

• Inkomende stromen:  
o Aardgasnet 
o Elektriciteitsnet 
o Hout 

• Opwekkers: 
o Gasketel 
o Houtketel 
o Zonneboiler 

• Geëxporteerde stromen: geen. Er is geen lokale productie van elektriciteit en lokaal geproduceerde 
warmte wordt volledig binnen de scope gebruikt en e. 

• Energiegebruik buiten de scope: dit blijkt niet uit het schema, maar op basis van inspectie van de 
scope blijkt dat er geen laadpalen, publieke verlichting of publiek toegankelijke parking aanwezig zijn. 

 
Onderlinge relaties tussen de energiestromen en opwekkers: 

• Aardgasnet (inkomende stroom) is gekoppeld aan gasketel (opwekker). Op basis van het schema 
wordt al het gas binnen de eenheid gebruikt door deze ketel. 

• Hout (inkomende stroom) is gekoppeld aan houtketel (opwekker). Op basis van het schema wordt al 
het hout binnen de eenheid gebruikt door deze ketel. 

 

Figuur 38: Inventaris energiestromen op basis van hydraulisch schema 

 
 

VOORBEELD 40 Variaties/uitbreidingen op bovenstaand voorbeeld 

Herneem VOORBEELD 39  en beschouw de volgende gevallen: 

• Aanwezigheid PV: bij inspectie van de technische ruimte vindt u geen aanwijzingen voor een PV-
installatie en het dak van de eenheid is niet (veilig) bereikbaar. In een opslagruimte stelt u de 
aanwezigheid van een omvormer vast. De gebouwbeheerder bevestigt dat er een PV-installatie 
aanwezig is, en de facturen van plaatsing van de installatie zijn beschikbaar. Er is dus een bijkomende 
opwekker van het type PV-installatie en vermoedelijk ook een geëxporteerde stroom (injectie van 
overproductie terug naar het net). 
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• Opwekkers fysiek buiten de scope, maar op dezelfde site: in een bijgebouw voor opslag staat de gasketel 
die het kantoorgebouw bedient. Op het dak van het bijgebouw liggen zonthermische panelen 
(zonneboiler) die het opslagvat van de ketel en dus ook het kantoorgebouw bedienen. Zowel de 
verwarmingsketel als de zonneboiler zijn opwekkers voor de scope, ook al staan ze er fysiek gezien 
buiten. 

• Opwekkers op een andere site: de scope wordt verwarmd door een WKK op biomassa. Deze WKK staat 
echter op de site van een naburig ziekenhuis en levert de overtollige warmte aan gebouwen in de buurt, 
waaronder de eigen site van de scope. Aangezien de WKK niet op dezelfde site staat als de scope, is deze 
geen opwekker voor de scope maar een inkomende stroom aan warmte. 
 

 
 

• Geëxporteerde stroom: het EPC NR wordt opgesteld voor een ziekenhuis. Het gebouw wordt verwarmd 
door een WKK op de site. De overtollige warmte uit de WKK wordt naar omliggende sites verdeeld. Deze 
warmte voor de andere sites vormt een geëxporteerde stroom. 

 

 
 

• PV-installatie van andere eigenaar: het dak van het gebouw wordt verhuurd aan een coöperatie. De 
coöperatie is eigenaar van een PV-installatie op het dak. De volgende gevallen kunnen zich voor doen: 

o De PV-installatie is rechtstreeks aangesloten op het gebouw. De elektriciteit die het gebouw niet 
ogenblikkelijk gebruikt, wordt geïnjecteerd in het net. De PV-installatie is een opwekker en de 
injectie naar het net een geëxporteerde stroom. Het maakt niet uit dat het gebouw en de PV-
installatie verschillende eigenaars hebben. 

o De PV-installatie is niet aangesloten op het gebouw, maar injecteert alle geproduceerde stroom 
rechtstreeks naar het net. In dit geval is de PV-installatie geen opwekker voor het gebouw, 
aangezien alle elektriciteit die de school gebruikt via het distributienet wordt geleverd en dus 
niet (deels) rechtstreeks uit de PV-installatie. 

 

7.2.2 Aanwezige (nuts)meters voor opwekkers en energiestromen? 
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Eenmaal de energiestromen en opwekkers voor de scope geïnventariseerd zijn, wordt opgelijst welke meters 
aanwezig zijn. Afhankelijk van de situatie kan deze stap (deels) gelijktijdig met het inventariseren van de 
opwekkers en energiestromen gebeuren. Zo wordt bij het vaststellen van een aansluiting op het elektriciteitsnet 
of gasnet doorgaans ook meteen de nutsmeter vastgesteld.  
 
In dit deel worden eerst algemene eigenschappen van de te beschouwen meters besproken. Vervolgens wordt 
per type meter verder ingegaan op de specifieke eigenschappen en mogelijke herkenning van deze meters. 

7.2.2.1 Welke metertypes worden beschouwd? 

 
 
 

 
De volgende metertypes worden beschouwd: 

- Elektriciteitsmeter 
- Gasdebietsmeter 
- Warmtemeter 
- Debietsmeter voor vloeibare brandstof 

 
 

Merk op 
De volgende meters worden niet beschouwd: 

- Meters voor vaste brandstoffen  
- Niet-continue metingen: bv. een inschatting van het stookoliegebruik op basis van 

periodieke peilingen in de stookolietank is niet toegelaten 

 
Dit kunnen zowel nutsmeters als niet-nutsmeters zijn. Voor nutsmeter zijn verschillende types mogelijk. Het 
type hangt o.a. af van het aansluitingsvermogen3.  
 
De volgende types zijn in gebruik: 

- YMR (Yearly Meter Reading): de meterstand moet jaarlijks manueel opgenomen worden. Dit is de 
klassieke analoge teller, ook wel terugdraaiende teller genoemd voor elektriciteit. Dit type komt 
voornamelijk nog voor bij bestaande gebouwen met een beperkt energiegebruik en wordt in de toekomst 
vervangen door digitale meters. 

- MMR (Monthly Meter Reading): de meterstand wordt maandelijks automatisch opgenomen en 
geregistreerd door de nutsmaatschappij. Deze meters worden in de toekomst uitgefaseerd. 

- AMR (Automated Meter Reading): de meterstand wordt automatisch vanop afstand uitgelezen op vaste 
tijdstippen (meestal per kwartier) en geregistreerd door de nutsmaatschappij. 

- Digitale meter: net als bij AMR wordt meterstand automatisch uitgelezen op vaste tijdstippen. Bijkomend 
bevat deze meter ook communicatiepoorten zodat het verbruik slim kan aangestuurd worden. 

 
Algemeen kan het type meter vastgesteld worden op basis van visuele inspectie en op basis van staving. Vaak 
zal inspectie ter plaatse mogelijk zijn. In sommige gevallen kan dit echter niet mogelijk zijn, bv. wanneer de 
meters ingewerkt zijn in een kanaal of een schacht en dus uitsluitend vanop afstand kan worden uitgelezen. In 
dit geval kan de aanwezigheid van deze meters uitsluitend op basis van staving afgeleid worden, bv. technische 
schema’s, facturen, dashboard van een gebouwbeheersysteem, … . 
 

 
3 Het maximaal vermogen waarover de gebruiker van het distributienet kan beschikken. De limiet wordt bepaald door de technische 

karakteristieken van de aansluiting. 

! 

Zie deel VII.1.3 in het inspectieprotocol 
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VOORBEELD 41 Vaststelling van aanwezigheid en type meter op basis van hydraulisch 
schema 

 
Op basis van het onderstaande schema blijkt dat de warmte, door een geothermische warmtepomp 
opgenomen uit de grond (omgevingswarmte), wordt opgemeten. Het groene kader links bovenaan op het 
schema toont immers een combinatie van een debietsmeting (m³/h) en twee temperatuursondes (TT). Zie 
ook deel 7.2.2.5 voor meer info over warmtemeters. 
 

 

Figuur 39: Voorbeeld van aanduiding meters op hydraulisch schema 

 
VOORBEELD 42 Nutsmeter bij warmtenet 

Bij een systeem van externe warmtelevering (warmtenet/stadsverwarming) zal er praktisch altijd een 
warmtemeter bij de aansluiting op het warmtenet aanwezig zijn. Dit wordt gezien als een nutsmeter, 
aangezien de uitbater van het warmtenet deze meter gebruikt om de hoeveelheid afgenomen warmte van 
het net te meten en te factureren aan de gebruiker.  De kWh-warmtemeter is aangeduid op de onderstaande 
figuur (groene stippellijn).  
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Figuur 40: Voorbeeld van aanduiding meter warmtenet op hydraulisch schema 

Verder toont deze figuur de andere systeemcomponenten zoals: 
 

Warmtewisselaars 

 
 

Pompen 
 

 

Afgifte-elementen (warmte 
(+)/koude (-)) met 
temperatuursensoren  

 

Omkeerbare 
warmtepomp/koelmachine met 
warmtemeter (aangeduid met 
kader in groene stippellijn) 
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7.2.2.2 Locatie van de meter en meetlocatie t.o.v. de opwekker 

 
 

 

 
Bij het in kaart brengen van de beschikbare meters binnen de scope wordt de locatie van de meter en indien 
van toepassing de locatie van het meetpunt t.o.v. stroom of opwekker ook genoteerd. Dit zijn twee verschillende 
aspecten: 

- De locatie van de meter slaat op de ruimte of plaats waar de meter terug te vinden is; bv. in de technische 
ruimte, in het tellerlokaal, in de kast in inkomhal, …. 

- De meetlocatie t.o.v. de stroom of opwekker geeft aan wat juist wordt opgemeten worden. Zo kan u bij 
een meter van een gasketel het gasgebruik meten of de opgewekte warmte. Voor energiestromen is de 
meetlocatie t.o.v. de stroom altijd vast en moet niet specifiek opgenomen worden. Bij opwekkers zijn, 
afhankelijk van het type, meerdere meetlocaties t.o.v. de opwekker mogelijk (zie VII.3 in IP). 

 
VOORBEELD 43 Locatie van meter en meetlocatie 

Het EPC NR wordt opgesteld voor een supermarkt, deze eenheid heeft slechts één inkomende stroom (= 
aansluiting elektriciteitsnet) en één opwekker (= warmtepomp). 
 
Voor de inkomende stroom bevindt de nutsmeter elektriciteit zich in de laad- en losruimte van de eenheid, 
deze elektriciteitsmeter heeft dus als: 

- Locatie van de meter: ‘Laad- en losruimte’ 
- Meetlocatie: deze is altijd vast, de hoeveelheid elektriciteit uit het net naar de scope wordt 

opgemeten, de meetlocatie is dus altijd tussen net en scope en kan niet variëren zoals bij een 
opwekker (zie hieronder). 

 

 
 

In het stooklokaal wordt een warmtepomp vastgesteld. Het elektrische gebruik van de warmtepomp wordt 
gemeten met een elektriciteitsmeter (niet-nutsmeter). Deze elektriciteitsmeter heeft als: 

- locatie van de meter: ‘Stooklokaal’ 
- meetlocatie: meetlocatie 3 voor een warmtepomp (elektriciteits- of gasgebruik warmtepomp, zie 

schema hieronder). 
 

Zie deel VII.2 en VII.3 in het inspectieprotocol  
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Figuur 41: Overzicht van mogelijke meetlocaties bij een warmtepomp 

 

7.2.2.3 Elektriciteitsmeter 

Een elektriciteitsmeter kan zowel een nutsmeter als een niet-nutsmeter zijn. Een nutsmeter elektriciteit wordt 
geplaatst door een nutsmaatschappij. Momenteel zijn er zowel analoge als digitale nutsmeters voor elektriciteit 
in omloop. 
 

 

 

Figuur 42: analoge (links) en digitale (rechts) nutsmeters voor elektriciteit 

Een analoge nutsmeter heeft één of twee vensters waar de meterstand kan afgelezen worden. In geval van twee 
meterstanden gaat het om een meter voor dag- en nachttarief. De meterstand voor dagtarief wordt aangeduid 
met een zonnetje (   ) en deze voor nachttarief met een maantje (  ). 
 
Een digitale nutsmeter heeft maar één display. Via de bedieningsknoppen kunnen de verschillende 
meterstanden geraadpleegd worden op het display (aangeduid met codes 1.8.1 tot 2.8.2), zoals getoond in 
Figuur 43.  

 
 

Merk op 

Een digitale nutsmeter telt het gebruik tijdens de dag en nacht altijd apart, ook wanneer de 

gebruiker maar een enkelvoudig uurtarief heeft. U moet deze vier meterstanden dus steeds 

opnemen. 

! 
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Figuur 43: Codes voor verschillende meterstanden bij digitale nutsmeter 

Het uitzicht van elektriciteitsmeters die geen nutsmeters zijn is variabel en hangt af van de producent. Het 
display van het toestel lijkt doorgaans op dit van een warmtemeter. Bij een elektriciteitsmeter vermeldt de 
opdruk op het toestel echter meestal het toegelaten interval voor voltage (V), frequentie (Hz) en ampères (A), 
bv.: 3x100 V … 3x230 V; 50/60 Hz; 0,05 – 5 A. 

7.2.2.4 Gasdebietsmeter 

Een gasdebietsmeter kan zowel een nutsmeter als een niet-nutsmeter zijn. Een nutsmeter voor gas wordt 
geplaatst door een nutsmaatschappij. Momenteel zijn er zowel analoge als digitale nutsmeters voor aardgas in 
omloop. 
 

 
 

Figuur 44: Analoge (links) en digitale (rechts) nutsmeters voor aardgas 
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Van een analoge gasdebietmeter kan de meterstand (m³ gebruikt gas) meteen afgelezen worden. Voor een 
digitale gasmeter kan dit afgelezen worden van het display na indrukken van de juiste bedieningsknoppen. Er 
zijn verschillende versies in omloop, raadpleeg het nutsbedrijf voor meer info. 
 

Merk op  
Niet alle meters hebben een display op het toestel zelf, zoals bijvoorbeeld de gasdebietmeter 
hieronder. Deze meters kunnen alleen vanop afstand uitgelezen worden, indien het om een 
nutsmeter gaat worden de meterstanden automatisch op vaste tijdstippen (bv. maandelijks, per 
kwartier,…) uitgelezen door de nutsmaatschappij. U kan de meterstanden dus opvragen bij de 
nutsmaatschappij. 

 
 

 
Bij hogere aansluitvermogens voor gas kan de gasmeter opgesteld staan in een aparte buitenkast, zoals getoond 
in Figuur 45. In dit geval kan de nutsmeter ter plaatse niet afgelezen worden. Het nutsbedrijf leest het gasgebruik 
op afstand uit, op regelmatige tijdstippen (zie ook merk op hierboven). 
 
 

 
 

Figuur 45: Aparte buitenkast voor nutsmeting gas bij grote vermogens, schema van samenstelling (links) en uitzicht buitenkast (rechts). 

7.2.2.5 Warmtemeter 

Een warmtemeter bestaat altijd uit een debietsmeter en twee temperatuur sensoren. Op basis van het gemeten 
temperatuursverschil en het debiet wordt de hoeveelheid geleverde warmte bepaald. Deze drie componenten 
kunnen in één omkasting of als één product aangekocht worden of zelf samengesteld.  
 

Merk op 

Voor een warmtemeting wordt altijd een temperatuurverschil gemeten. De temperatuur moet 
dus steeds op twee verschillende plaatsen gemeten worden. Sensoren die louter dienen als 

! 

! 
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bewaking van de installatie (debiet, temperatuur, druk), kunnen niet gebruikt worden om de 
warmtestroom te meten. Er wordt namelijk enkel een temperatuur gemeten in één tak van de 
leiding. 
 

 

Figuur 46: Sensor voor toevoerleiding van een zonneboiler tussen zonnecollector en opslagvat. Deze dient puur voor 
bewaking van temperatuur (enkele meting) en debiet (Bron:Therma-sa/Resol/Grundfos) 

 
 
In functie van de grootte van het debiet en de warmtestroom bestaan warmtemeters in verschillende 
uitvoeringen.  Vooral het uitzicht en omvang (diameter/lengte) van de debietsmeter wordt sterk beïnvloed door 
de te meten debieten.  In de onderstaande figuur zijn verschillende groottes getoond.  Het verschil in draad- of 
flensaansluiting is uiteraard het meest opvallend hierbij. 
 
 

    
 

Figuur 47: Warmtemeters bestaande uit een debietmeter (1), twee temperatuursondes (2) en een afleesunit (3) (bron: Ecompany –
Kampstrup) 

In de meeste gevallen zullen de leidingen waar de warmtemeter werd ingebouwd echter geïsoleerd zijn, 
waardoor de componenten uit Figuur 47 mogelijks niet meer allemaal duidelijk zichtbaar zijn. De warmtemeter 
is dan doorgaans te lokaliseren op basis van het display, zoals getoond in Figuur 48. 
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Figuur 48: Inbouwvoorbeelden van warmtemeters, waar de debietsmeter en temperatuursondes onder de isolatie weggestopt zitten. 
Het display is het enige zichtbare deel (rood kader). 

Het display is niet noodzakelijk altijd op de debietsmeter gemonteerd zoals in de bovenstaande voorbeelden. In 
sommige gevallen is de locatie van de debietsmeter immers niet eenvoudig bereikbaar voor aflezing. De 
bekabeling vanuit het display leidt doorgaans naar de locatie van de debietsmeter en temperatuursondes. 
 

 

Figuur 49: Nog ongeïsoleerde warmtemeter waarbij display (1) tegen de muur, boven de debietsmeter (2) en temperatuursonde (3) 
werd gemonteerd. De andere temperatuursonde is ingebouwd in de debietsmeter (bron: Kampstrup) 

Zoals in de bovenstaande figuren getoond wordt de debietsmeter geplaatst als een tussenstuk van de leidingen 
van de installatie. Afhankelijk van het toestel kan één of beide temperatuursonde(s) geïntegreerd zijn in de 
debietsmeter. De overige temperatuursondes zijn dan in de aanliggende buizen gemonteerd. 
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Figuur 50: Schematische voorstelling van debietsmeter met één geïntegreerde temperatuursonde (links) en aparte debietsmeter (Q) en 
temperatuursondes (T1 en T2) in aanliggende buis rechts). (Bron: Kampstrup en Endress+Hauser) 

Temperatuursondes ingebouwd in de aanliggende buis worden vaak ingebouwd in een T-stuk, of in een kraan 
zoals getoond in Figuur 51. 
 

 

Figuur 51: Temperatuursonde ingebouwd in kraan (links) en T-stuk (rechts). (Bron: Warmtemeterservice) 

 
VOORBEELD 44 Warmtemeter voor zonthermisch systeem (zonneboiler) 

In het onderstaande schema wordt de locatie van een warmtemeter (Ezb aangeduid in geel) voor een 
zonthermisch systeem aangeduid. Bij een zonneboiler moet de meting gebeuren in het zonnecircuit zelf zoals 
hier in deze figuur het geval is, en dus niet na het opslagvat aangezien dit zowel door de ketel als de zonneboiler 
verwarmd wordt.  
Merk wel op, de naverwarming (via de gasketel) zit normaal bovenaan in het opslagvat zit en niet onderaan zoals 
in de figuur. 
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Figuur 52: Schema zonthermisch systeem met gasketel als backup 

De warmtemeter moet geschikt zijn voor de hoge temperaturen en de glycol die aanwezig is. Indien de 
temperatuur in het circuit stijgt boven de maximaal toegelaten temperaturen voor de warmtemeter kan dit 
leiden tot defecten en foute meetwaardes.  
Ook bij een zonneboiler kan de warmtemeting gebeuren door een aparte debietsmeter en twee 
temperatuursensoren, zoals getoond in onderstaande figuur (debietsmeter links en plaatsing 
temperatuursensoren rechts). 
  

  

 

 

7.2.2.6 Debietsmeter vloeibare brandstof  

 
 
 

 
Een debietsmeter voor vloeibare brandstof zal in de meerderheid van de gevallen bedoeld zijn om het 
stookoliegebruik van de scope te meten. 
 
Een debietsmeter voor vloeibare brandstof is doorgaans een mechanische debietsmeter die rechtstreeks een 
aflezing in liter stookolie toelaat. 
 

Zie deel VII.1.3.3 in het inspectieprotocol 
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Figuur 53: voorbeelden van stookoliedebietsmeters 

Bij het aanzuigen van stookolie uit een tank kunnen gasbellen ontstaan. Deze zijn schadelijk voor de opwekker 
en moeten afgescheiden worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 
 

- In een klassieke stookolie-installatie gebeurt dit typisch door te werken met twee leidingen 
(tweepijpssysteem): een zuigleiding en een retourleiding. Een (grote) hoeveelheid brandstof wordt 
aangezogen via de eerste leiding. De gevormde bellen worden dan met een (groot) deel van de brandstof 
terug langs de retour naar de tank geleid. Slechts een klein deel van de aangezogen stookolie wordt 
gebruikt in de opwekker. 

- Een andere manier om te voorkomen dat bellen in de opwekker terecht komen is het plaatsen van een 
ontgasser voor de zuigleiding. Zo is er alleen een zuigleiding nodig (éénpijpssysteem). 

 
Beide bovenstaande systemen zijn doorgaans vrij eenvoudig te onderscheiden op basis van de aanwezigheid 
van één of twee leidingen, zoals getoond in Figuur 54. 
  

  

Figuur 54: voorbeeld van een tweepijpssysteem (links) en een éénpijpssysteem (rechts) 

Door het grote verschil tussen het aangezogen en werkelijk gebruikte debiet bij een tweepijpssysteem moet in 
dit geval het debiet door de zuig- en retourleiding gemeten worden om een correcte inschatting te maken van 
het stookoliegebruik. Qua metingen is een tweepijpssysteem dus dubbel zo duur als een éénpijpssysteem (twee 
debietsmeters vs. één nodig). 
 
Er bestaan standaard oplossingen om de zuigleiding te ontgassen (bv. Tigerloop® is een gekend voorbeeld 
hiervan). Zo moet alleen het debiet in de zuigleiding gemeten worden (en dus niet langer aan de retourleiding). 
Het stookoliegebruik is dan het debiet gemeten in de zuigleiding.  
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Figuur 55: Voorbeeld van een ontgasser voor een zuigleiding (links) en inbouwvoorbeeld van zo’n ontgasser in een éénpijpssysteem 
(rechts). 

7.2.3 Alle verplichte metingen mogelijk? 

Wanneer alle energiestromen, opwekkers en beschikbare meters in kaart gebracht zijn, kan nagegaan worden 
of minstens alle verplichte metingen kunnen opgenomen worden. Ideaal gezien worden alle metingen 
uitgevoerd om de globale energiebalans van de scope op te maken. Omwille van praktische of economische 
redenen is dit echter niet altijd haalbaar of wenselijk. 
 

VOORBEELD 45 Situaties waarin niet alle metingen kunnen/moeten opgenomen worden 

• Installatie heeft beperkte invloed 
Een geothermische warmtepomp voorziet in de ruimteverwarming en sanitair warm water van de scope. 
Voor één douche in de kelderverdieping is er een kleine warmtepompboiler voorzien. Het effect van deze 
warmtepompboiler op het totale energielabel is beperkt. De investering om deze opwekker op te meten 
weegt niet op tegen de verbetering in label. 

• Installatie wordt binnenkort aangepast 
een gebouw heeft een PV-installatie op het dak en de nutsmeter voor elektriciteit is nog een klassieke 
terugdraaiende teller. De inkomende en geëxporteerde stromen elektriciteit worden dus niet apart 
opgemeten. In principe kunnen bijkomende meters geplaatst worden om deze stromen apart op te 
meten, maar aangezien volgend jaar een digitale meter wordt geplaatst, is deze investering niet 
interessant. 

• Meting praktisch niet haalbaar/mogelijk 
Een houtkachel verwarmt de lobby van een hotel. Metingen van vaste brandstof zijn niet toegelaten en 
meting van geproduceerde warmte bij een klassieke kachel is praktisch niet haalbaar. Deze producent 
kan dus om praktische redenen niet opgemeten worden. 

 
Zoals eerder vermeld, is het een basisprincipe van dit EPC NR dat niet per se alle energiestromen opgemeten 
moeten worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele metingen. Minstens alle 
verplichte metingen moeten beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, kan een EPC NR opgesteld 
worden maar zal het energielabel steeds ‘onbepaald’ zijn. 
 

 

Wanneer enkel de verplichte metingen opgenomen worden, leidt dit tot een worst-case inschatting 
van het totale hernieuwbare energiegebruik en dus het energielabel. Hoe meer optionele metingen 
worden toegevoegd, hoe beter het resultaat. De grootte van de impact van elke optionele meting 
hangt echter af van geval tot geval. 

 
VOORBEELD 46 Verplichte vs. optionele metingen 

Tip 
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Veronderstel een eenvoudig voorbeeld zoals hieronder schematisch voorgesteld. De scope heeft een 
aansluiting op het aardgasnet, het elektriciteitsnet en heeft een PV-installatie. Alle productie uit de PV-
installatie wordt door de scope gebruikt. Er is geen injectie naar het net (batterij op de site). 
 

 
 

De mogelijke metingen zijn aangegeven op de figuur: 
- M1: nutsmeter aardgasgebruik, meet 3500 kWh gasgebruik over 1 jaar 
- M2: nutsmeter elektriciteit, meet 3000 kWh elektriciteitsgebruik over 1 jaar 
- M3: elektriciteitsmeter productie uit PV, meet 2000 kWh productie over 1 jaar 

De opdeling in verplicht en optionele metingen is gebaseerd op de redenering dat: 
- Het niet-hernieuwbare energiegebruik nooit mag onderschat worden 
- Het hernieuwbare energiegebruik nooit mag overschat worden 

 
Stel dat alleen M1 wordt opgemeten en ingevoerd, dan wordt het totale niet-hernieuwbare energiegebruik 
berekend als 3500 kWh. Dit is een onderschatting. Het totale niet-hernieuwbare energiegebruik is immers 
6500 kWh (elektriciteit uit net + aardgas). Idem voor het geval waarbij M2 alleen wordt opgemeten, dan 
wordt het totale niet-hernieuwbare energiegebruik berekend als 3000 kWh. Ook dat is een onderschatting. 
 
Om er voor te zorgen dat het niet-hernieuwbare energiegebruik niet onderschat wordt, moeten dus steeds 
M1 én M2 opgemeten worden. Deze metingen zijn dus verplicht. 
 
Stel dat alleen M1 én M2 worden opgemeten, dan wordt het niet-hernieuwbare energiegebruik correct 
ingeschat maar het hernieuwbare energiegebruik onderschat. Er wordt immers geen hernieuwbaar 
energiegebruik opgemeten. Dit is toegestaan. Het hernieuwbaar energiegebruik mag onderschat worden. 
M3 is dus een optionele meting. 
 
Situatie 1:  
Alleen M2 wordt opgenomen, bv. omdat het gasgebruik niet uit het distributienet gehaald wordt maar uit 
een tank op de site. Er is m.a.w. dus geen nutsmeter voor M1 aanwezig. In dit geval worden niet alle 
verplichte metingen opgenomen. Er kan een EPC opgesteld worden maar het label is onbepaald. 
 
Situatie 2: 
De nutsmeters voor gas en elektriciteit zijn aanwezig. In dit geval worden de verplichte metingen M1 en M2 
dus opgenomen. De optionele meting M3 niet. Het resultaat is een EPC met een hernieuwbaar aandeel = 
0/(3500 + 3000) = 0 % of dus een label G.  
 
Geval 3: 
Alle metingen worden opgenomen: zowel de verplichtingen metingen M1 en M2 als de optionele meting 
M3. Het resultaat is een EPC met een hernieuwbaar aandeel = 2000 / (2000 + 3500 + 3000) = 24 % of dus 
een label D.  
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Opnemen van optionele metingen heeft dus een positief effect op het resultaat, hoe groot dit effect is 
hangt echter af van de specifieke situatie (totaal gebruik vs. opgemeten hernieuwbaar gebruik). 
 

 
Wanneer niet alle energiestromen worden opgenomen, gaat de energiedeskundige na of minstens de verplichte 
metingen wel kunnen opgenomen worden met de aanwezige meters. In het inspectieprotocol wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee gevallen voor de niet-volledige opmeting van de stromen:  

- Niet alle energiestromen worden opgenomen: bv. alleen nutsmeters zijn aanwezig maar er is geen meter 
aanwezig om het stookoliegebruik van de verwarmingsinstallatie op te meten.  

- Het opgemeten deel is groter of kleiner dan de scope: bv. de scope bevat een kantoor, de nutsmeters 
zijn gemeenschappelijk voor het kantoor en een aanpalende industrie-eenheid. De gebruiken opgemeten 
met de nutsmeters beslaan dus een groter deel (kantoor + industrie) dan de scope. 
 

Beide bovenstaande aspecten kunnen zich binnen eenzelfde scope voor doen, afhankelijk van de gekozen scope 
en aanwezige meters. Voor de eenvoud worden beide punten hieronder apart behandeld. 
 
 

Merk op: 
Delen II.5.1 en II.5.2 in het inspectieprotocol zijn  bedoeld om voor elk generiek geval te kunnen 
bepalen wat de minstens verplichte metingen zijn. In de praktijk zal het aantal energiestromen en 
opwekkers echter bij veel gebouwen beperkt zijn en kan de energiedeskundige in één oogopslag 
bepalen wat de verplichte en optionele metingen zijn. 
 

 

7.2.3.1 Niet alle metingen worden opgenomen 

 
 

Zie deel II.5.1 in het inspectieprotocol 

 
Wanneer niet alle metingen worden opgenomen gaat de energiedeskundige na of de opgenomen metingen 
minstens de verplichte metingen omvatten. De algemene aanpak wordt beschreven in Tabel 1 van het 
inspectieprotocol en wordt hieronder geduid met enkele voorbeelden.  
Voor de eenvoud wordt in de voorbeelden hieronder steeds verondersteld dat de metingen de scope beslaan 
en dat de situaties zoals beschreven in 7.2.3.2 dus niet van toepassing zijn. 
 
 

VOORBEELD 47 Bepalen verplichte metingen o.b.v. inventaris 

Hernemen we VOORBEELD 39. Voor het niet-residentiële gebouw is het volgende hydraulische schema 
beschikbaar: 
 

 

! 
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Op basis van dit schema komen we tot de volgende inventaris van energiestromen en opwekkers: 

• Inkomende stromen:  
o Aardgasnet 
o Elektriciteitsnet 
o Hout 

• Opwekkers: 
o Gasketel 
o Houtketel 
o Zonneboiler 

• Geëxporteerde stromen: geen 

• Onderlinge relaties: 
o Aardgasnet en gasketel 
o Hout en houtketel 

 
Voor de bovenstaande inventaris wordt op basis van tabel 1 in het inspectieprotocol nagegaan of de 
stroom/opwekker verplicht moet opgemeten worden of niet: 

• Inkomende stromen:  
o Aardgasnet: dit is een inkomende stroom van het type niet-hernieuwbare brandstof. Deze 

energiestroom moet verplicht opgemeten worden. 
 

 

 
 

o Elektriciteitsnet: dit is een inkomende stroom van het type elektriciteit. Deze energiestroom 
moet verplicht opgemeten worden. 
 

 
 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.07.2022 Wegwijs in de opmaak van het EPC NR pagina 97 van 138 

o Hout: dit is een inkomende stroom van het type hernieuwbare brandstof. Deze 
energiestroom mag optioneel opgemeten worden. 
 

 

 
 

• Opwekkers: 
o Gasketel: dit is een lokaal opgewekte stroom, op basis van een niet-hernieuwbare brandstof. 

Minstens één meetlocatie moet opgenomen worden (brandstof of geproduceerde warmte). 

 
 

o Houtketel: dit is een lokaal opgewekte stroom, op basis van een hernieuwbare brandstof. 
Deze stroom moet niet verplicht opgemeten worden. 
 

 
 

o Zonneboiler dit is een lokaal opgewekte stroom aan warmte, en moet niet verplicht 
opgemeten worden 

 

 
 
Op basis van tabel 1 in het inspectieprotocol bekomen we dus de volgende verplichte metingen: 

• Aardgasgebruik uit net 

• Elektriciteitsgebruik uit net 

• Aardgasgebruik OF warmte gasketel 
 
Tabel 1 houdt echter geen rekening met onderlinge relaties van de energiestromen en opwekkers. Als we 
deze in rekening brengen zien we dat bovenstaande lijst nog dubbels bevat: het aardgasgebruik uit het net 
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en het aardgasgebruik door de ketel zijn immers verbonden en dus dezelfde stroom. De lijst aan verplichte 
metingen kan dus ingekort worden tot: 
 

• Aardgasgebruik uit net OF aardgasgebruik ketel OF warmte uit gasketel 

• Elektriciteitsgebruik uit net 
 
Aangezien het aardgasgebruik uit het net door een nutsmeter wordt opgenomen, is het in dit geval het meest 
eenvoudige om het aardgasgebruik uit het net te meten. Ook het elektriciteitsgebruik wordt opgenomen door 
een nutsmeter. Aan de verplichte metingen wordt dus voldaan met de nutsmeters op zich. Dit zal in veel 
(eenvoudige) cases het geval zijn. Merk op dat in dit geval het hernieuwbaar aandeel 0 % bedraagt. Om dit te 
verhogen kunnen optionele metingen uitgevoerd worden (zie 7.2.7.1). 
 

 
Merk op 

De EPC NR software detecteert geen (mogelijke) relaties tussen de ingevoerde energiestromen en 
opwekkers. Stel voor het bovenstaande voorbeeld dat zowel meetwaardes voor het 
aardgasgebruik uit het net als voor het aardgasgebruik door de ketel worden ingevoerd. Het 
aardgasverbruik wordt op deze manier een dubbel geteld. De  software kan niet detecteren dat 
dit fysiek om dezelfde stroom gaat. 

Deze dubbeltelling geldt niet voor warmtepompen (zowel gaswarmtepompen als elektrische 
warmtepompen), zie VOORBEELD 50 en bijhorende VERDERE UITLEG 3. 

 
 

VOORBEELD 48 Gebouw met stookolieketel 

Beschouw een kantoorgebouw, dit wordt verwarmd met een stookolieketel en heeft een aansluiting op het 
elektriciteitsnet. 
 

 
 

De vastgestelde stromen en opwekkers zijn: 

• Inkomende stroom: 
o Stookolie 
o Elektriciteitsnet 

• Opwekker: stookolieketel 

• Onderlinge relaties: stookolietoevoer en stookolieketel 
 
Dit gebouw heeft alleen inkomende stromen en opwekkers voor niet-hernieuwbare energie en er zijn geen 
uitgaande energiestromen. Het is dus eenvoudig om in te zien dat al het niet-hernieuwbare energiegebruik 
opgemeten moet worden, zonder tabel 1 van het inspectieprotocol toe te passen. 
 

! 
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Passen we tabel 1 van het inspectieprotocol hier toe dan komen we tot de volgende lijst verplichte 
metingen. Omdat het om een eenvoudig voorbeeld gaat werden de onderlinge relaties tussen de stromen 
meteen meegenomen in het oplijsten van de verplichte metingen: 
 

- Opname uit elektriciteitsnet 
- Stookolietoevoer OF stookoliegebruik stookolieketel OF warmteproductie stookolieketel 

 
De opname uit het elektriciteitsnet kan op basis van de nutsmeter.  
Voor de bepaling van het stookoliegebruik is een specifieke stookoliemeter nodig. Indien de installatie in de 
toekomst vervangen wordt en er wordt overgestapt naar een gasketel/warmtepomp/… kan deze 
stookoliemeter niet meer hergebruikt worden. In dit geval kan dus overwogen worden om in plaats van het 
stookoliegebruik van de ketel de warmteproductie van de ketel te meten. Deze warmtemeter kan na 
vervanging van de installatie nog hergebruikt worden. 
 

 
VOORBEELD 49 Gasgebruik door ketel en andere toepassingen binnen de scope 

Beschouw een kantoorgebouw, dit wordt verwarmd met gasketel en heeft een aansluiting op het 
gasdistributienet en het elektriciteitsnet. Het gasgebruik van het gebouw bevat echter niet alleen het gebruik 
van de gasketel maar ook gasgebruik voor andere functies binnen het gebouw. 
 

 
 
De vastgestelde stromen en opwekkers zijn: 

• Inkomende stroom: 
o Gasnet 
o Elektriciteitsnet 

• Opwekker: gasketel 

• Onderlinge relaties: gasnet (deels want ook andere gasgebruikers) en gasketel  
 
Net als in het bovenstaande voorbeeld heeft dit gebouw alleen inkomende stromen en opwekkers voor 
niet-hernieuwbare energie en er zijn geen uitgaande energiestromen. Al het niet-hernieuwbare 
energiegebruik moet dus opgemeten worden. 
 
Passen we tabel 1 van het inspectieprotocol hier toe dan komen we tot de volgende lijst verplichte 
metingen. Omdat het om een eenvoudig voorbeeld gaat werden de onderlinge relaties tussen de stromen 
meteen meegenomen in het oplijsten van de verplichte metingen: 
 

- Opname uit elektriciteitsnet 
- Opname gas uit gasnet 
- Gasgebruik gastketel OF warmteproductie gasketel 
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De opname uit het elektriciteitsnet kan op basis van de nutsmeter.  
De opname van gas uit het distributienet kan niet gelijk geschakeld worden aan het gasgebruik van de ketel, 
er zijn immers nog andere gasgebruikers aanwezig. MAAR de totale gasopname uit het net omvat nog 
steeds het gasgebruik van de ketel (+ het gasgebruik van de andere gebruikers). Er kan dus terug voldaan 
worden aan de verplichte metingen met opname van de nutsmeters (opname gas uit gasnet en opname 
elektriciteit uit elektriciteitsnet). 
 
Omgekeerd kan niet voldaan worden aan de verplichte metingen door alleen de opname uit het 
elektriciteitsnet en de warmteproductie uit de ketel op te meten. Het gasgebruik dat kan afgeleid worden 
uit deze warmteproductie zal immers kleiner zijn dan het totale gasgebruik van de eenheid aangezien er ook 
andere gasgebruikers aanwezig zijn. 
 

 
 

VOORBEELD 50  Warmtepomp voor ruimteverwarming 

Herneem VOORBEELD 47. Stel nu dat er geen aansluiting is op het aardgasnet en geen gasketel, maar wel een 
elektrische warmtepomp voor de verwarming van de scope. De inventaris van stromen en opwekkers wordt 
dan: 

• Inkomende stromen:  
o Elektriciteitsnet 
o Hout 

• Opwekkers: 
o Warmtepomp 
o Houtketel 
o Zonneboiler 

• Geëxporteerde stromen: geen 

• Onderlinge relaties: 
o Elektriciteitsnet en warmtepomp 
o Hout en houtketel 

 
 De verplichte meting voor de gasketel/gasnet verdwijnt dus. Voor de warmtepomp is er geen verplichte 
meting.  
 

 

 

 

De enige verplichte meting die overblijft is dus: 

• Elektriciteitsgebruik uit net 
 
De verplichte metingen kunnen dus terug voldaan worden met de aanwezige nutsmeter(s). 
Indien de warmtepomp wel wordt opgemeten (optioneel), zijn er verschillende aandachtspunten: 

• Alleen warmtepompen die warmte onttrekken aan de buitenomgeving worden opgemeten. 
Warmtepompen die restwarmte onttrekken aan bepaalde delen van de scope en deze gebruiken om 
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andere delen te verwarmen worden nooit opgemeten omdat restwarmte niet als hernieuwbaar 
wordt gezien, het elektriciteits – of gasgebruik van de warmtepomp zit al mee in de (nuts)metingen, 
zie VERDERE UITLEG 3. Restwarmterecuperatie zorgt er wel voor dat het totale energiegebruik daalt 
en het hernieuwbaar aandeel dus stijgt. 

• Wanneer het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp wordt opgemeten mag dit uitsluitend het 
gebruik zijn in verwarmingsmodus. Wanneer de warmtepomp omkeerbaar is moet een onderscheid 
kunnen gemaakt worden tussen het gebruik in verwarmingsmodus en koelmodus. Anders wordt het 
energielabel overschat. Sommige warmtepompen voorzien zelf een output die aangeeft of het toestel 
in verwarmings- of koelmodus op basis van deze uitlezing kunnen de metingen dan gesplitst worden 
per modus. Maar er zijn ook andere opties, zoals opmeten van de (richting van) de warmtestroom. 

• Het totale elektriciteitsgebruik van de scope omvat het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp en 
alle andere elektriciteitsgebruik binnen de scope. Wanneer het elektriciteitsgebruik van de 
warmtepomp wordt opgemeten, geeft u steeds het volledige elektriciteitsgebruik uit het net in als 
inkomende stroom én het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp voor de warmtepomp specifiek. 
Het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp wordt uitsluitend gebruikt om de hernieuwbare 
warmte te bepalen en wordt dus niet bij het totale elektriciteitsgebruik gerekend. (Dit geldt eveneens 
voor warmtepompen op gas). 

 
 

VERDERE UITLEG 3 Hoe worden warmtepompen ingerekend voor energielabel? 
 

De werkwijze in bovenstaand voorbeeld kan verduidelijkt worden door de werking van een warmtepomp en 
de rekenmethode ervoor in het energielabel verder te bekijken. In bovenstaand voorbeeld wordt een 
elektrische warmtepomp gebruikt, deze algemene werkwijze geldt echter zowel voor elektrische 
warmtepompen als warmtepompen op gas. 
 
De werking van een warmtepomp wordt schematisch voorgesteld in onderstaande figuur. Een warmtepomp 
haalt warmte uit de omgeving (stroom 1). Om dit te kunnen doen heeft de warmtepomp echter een bepaalde 
hoeveelheid aandrijfenergie nodig, onder de vorm van elektriciteit of gas (stroom 3). De warmte die de 
warmtepomp afgeeft aan de scope is de som van de twee inkomende stromen, dus: stroom 2 = stroom 1 + 
stroom 3. Bij een warmtepomp met een goede prestatie geldt dat stroom 1 ongeveer 75% uitmaakt van de 
geleverde warmte.  
 
Een voorbeeld om dit te illustreren: er wordt 1000 kWh warmte aan de scope geleverd (stroom 2). Hiervan is 
750 kWh afkomstig uit de omgeving (stroom 1) en 250 kWh opgenomen uit elektriciteit of gas (stroom 3). 
Zolang de warmtepomp zijn warmte onttrekt aan de omgeving (dus geen restwarmte) is stroom 1 altijd 100% 
hernieuwbaar. Stroom 3 kan volledig niet-hernieuwbaar zijn (bv. elektriciteit volledig opgenomen uit het 
distributienet), volledig hernieuwbaar (bv. volledig uit de eigen PV-installatie opgewekt) of een mix van beide.  

 

 
 
De rekenmethode voor het energielabel is zo opgesteld dat wanneer een warmtepomp wordt opgemeten 
(optionele meting), deze stroom altijd teruggerekend wordt naar de hoeveelheid opgenomen 
omgevingswarmte (stroom 1). Het betreft dus alleen het hernieuwbare deel en niet de volledige hoeveelheid 
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warmte geleverd aan de scope. De energie nodig om de warmtepomp aan te drijven (elektriciteit of gas) 
wordt verondersteld al mee in de andere (nuts)metingen te zitten.  
 
Beschouw het onderstaande vereenvoudigde geval: de scope heeft uitsluitend een aansluiting op het 
elektriciteitsnet en wordt volledig verwarmd door één elektrische warmtepomp. 
 

 
 
Geval 1: alleen de verplichte metingen worden opgenomen 
 
De enige verplichte meting is de hoeveelheid opgenomen elektriciteit. Stel dat de nutsmeting 3000 kWh 
elektriciteitsgebruik voor de meetperiode bedraagt, dan geldt op basis van de metingen: 

- Hernieuwbaar energiegebruik van de scope = 0 kWh 
- Totale energiegebruik scope = 3000 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel = 0 / 3000 kWh = 0 % 

 
Merk op: het werkelijke totale energiegebruik van de scope ligt hoger (3000 kWh + 1400 kWh). De berekende 
waarde is gebaseerd op de beschikbare metingen. 
 
Geval 2: elektriciteitsgebruik van de warmtepomp (optioneel) wordt ook gemeten 
 
Zowel het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp (stroom 3) als het totale elektriciteitsgebruik (nutsmeter) 
wordt opgemeten. Het gemeten elektriciteitsgebruik van de warmtepomp bedraagt 1000 kWh (stroom 3). Op 
basis van deze metingen geldt: 
 

- Hernieuwbaar energiegebruik van de scope = 1400 kWh => stroom 1 berekend uit de meting van 
stroom 3 van de warmtepomp, zie VOORBEELD 62 voor meer info over de berekening. 

- Niet-hernieuwbaar energiegebruik scope = 3000 kWh 
- Totale energiegebruik scope = 1400 kWh + 3000 kWh = 4400 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel = 1400 / 4400 kWh = 32 % 

 
*Merk op: aangezien alleen het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp wordt gemeten, wordt dit 
omgerekend naar de onttrokken omgevingswarmte met een forfaitaire waarden van de SPF, zoals vastgelegd 
in de rekenmethode (SPF = 2,4 voor dit type warmtepomp).* 
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Voor de eenvoud werd in dit voorbeeld verondersteld dat er alleen elektriciteit uit het net wordt gehaald. Dit 
is echter niet altijd het geval, een gebouw kan zowel elektriciteit uit het net halen als uit een PV-installatie, 
WKK,… In dit geval kan de totale elektriciteit gebruikt door de warmtepomp niet opgedeeld worden naar 
herkomst (net, WKK, PV,…) of aard (hernieuwbaar, niet-hernieuwbaar). Het totale elektriciteitsgebruik van de 
warmtepomp is dus alleen een indicator voor hoeveel hernieuwbare energie uit de omgeving de 
warmtepomp heeft gebruikt, niet van hoeveel hernieuwbare/niet-hernieuwbare elektriciteit.   
 
Ongeacht de ingevoerde meting voor een warmtepomp wordt dus steeds het volledige elektriciteitsgebruik 
voor de hele scope ingevoerd. Wanneer alleen het elektriciteitsgebruik voor de overige elektrische 
apparatuur zou ingevuld worden (2000 kWh) wordt het totale energiegebruik van de scope immers 
onderschat (3400 i.p.v. 4400 kWh). 
 
Dezelfde werkwijze geldt ook voor warmtepompen op gas: het volledige gasgebruik van de scope moet steeds 
ingevoerd worden. Het gasgebruik van de warmtepomp wordt uitsluitend gebruikt om de hernieuwbare 
warmte opgenomen door de warmtepomp in te schatten. 
 

 
VOORBEELD 51  Geëxporteerde stromen 

In geval van export van warmte of elektriciteit: om te voorkomen dat er een overschatting is van het totale 
hernieuwbare energiegebruik moet export van (deels) hernieuwbare warmte of elektriciteit steeds verplicht 
gemeten worden.  
 

 
 
Het al dan niet hernieuwbare karakter van een geëxporteerde stroom wordt beschouwd per net, 
bijvoorbeeld: 
 

- Een warmtepomp en een gasketel binnen de scope voeden beiden een warmtenet dat warmte levert 
aan eenheden buiten de scope. De geleverde warmte is deels hernieuwbaar, want deels opgewekt 
door een warmtepomp. De totale geëxporteerde warmte naar dit net moet opgemeten worden. De 
software verdeelt deze dan zelf automatisch over de opwekkers die de warmte leveren. U moet dus 
niet de geleverde warmte aan het net door de warmtepomp en de ketel apart opmeten. 

-  
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- Een WKK op aardgas produceert elektriciteit en warmte. Een deel van de elektriciteit wordt terug 
geïnjecteerd naar het elektriciteitsnet. De geëxporteerde elektriciteit is uit een volledig niet-
hernieuwbare bron, dus moet niet verplicht opgemeten worden maar dat mag wel. Wanneer deze 
optioneel wel gemeten wordt, zal die gemeten stroom van het totale energiegebruik van de scope 
worden afgetrokken. Hierdoor daalt de inschatting van het niet-hernieuwbare energiegebruik van de 
eenheid. Stel dat er hernieuwbaar energiegebruik zou zijn in de scope (in dit vereenvoudigd voorbeeld 
is dit niet het geval), zou het hernieuwbaar aandeel stijgen. 
 

 
 

- Het verplicht opmeten van de (deels) hernieuwbare geëxporteerde stroom is alleen nodig wanneer de 
hernieuwbare opwekker ook wordt opgemeten.  
Stel: 

o Het gebouw bevat een PV-installatie. Dit is de enige opwekker van hernieuwbare energie. De 
totale productie van de PV-installatie (stroom 1) wordt echter niet opgemeten. Bijgevolg 
moet de geëxporteerde stroom naar het net (stroom 2) moet ook niet opgemeten worden. 

o Het gebouw bevat een PV-installatie.  De totale productie van de PV-installatie (stroom 1) 
wordt opgemeten. Bijgevolg moet de geëxporteerde stroom naar het net (stroom 2) ook 
opgemeten worden. Zo niet, wordt het hernieuwbare energiegebruik van de scope uit de PV-
installatie overschat. Er wordt dan namelijk gerekend met stroom 1 i.p.v. met  ‘stroom 1 – 
stroom 2’.  
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o Niet alle beschikbare metingen moeten verplicht ingerekend worden als dit leidt tot 
bijkomende verplichte metingen die niet beschikbaar zijn. Veronderstel de situatie hieronder: 
een kantoor wordt verwarmd door een biogasketel (biogas gewonnen op de site) en heeft 
een aansluiting op het elektriciteitsnet. De warmte uit de ketel wordt deels geëxporteerd. 
Stel dat alleen de opname uit het elektriciteitsnet (stroom 2) en de geëxporteerde warmte 
(stroom 3)  worden opgemeten. Dan zijn er twee mogelijke opties: 

▪ Optie 1: alleen de opname uit het elektriciteitsnet wordt ingerekend, het 
hernieuwbaar aandeel is 0% 

▪ Optie 2: het gebruik aan biogas wordt bijkomend opgemeten, zowel de opname uit 
het elektriciteitsnet, de hoeveelheid opgenomen biogas en de warmte-export 
worden ingerekend. 
 

 
 

 
 

 
 

Merk op 

Het al dan niet verplicht opmeten van een geëxporteerde elektrische stroom hangt af van het type 
(nuts)meter dat de opname van elektriciteit uit het net meet. Immers, wanneer een klassieke 
terugdraaiende nutsmeter aanwezig is, is het verschil tussen twee opeenvolgende meterstanden 
gelijk aan het totale elektriciteitsgebruik uit het net – de injectie terug naar het net over de 
gemeten periode. Dit zorgt dus voor een onderschatting van het totale elektriciteitsgebruik uit het 
net en dus een overschatting van het energielabel. Om deze reden moet bij een terugdraaiende 
teller de totale productie uit de PV installatie ook steeds opgemeten worden. Enkel zo kan het 
totale elektriciteitsgebruik uit het net correct ingeschat worden (zie ook, deel XI in het 
inspectieprotocol). 
 

 

 
 

 
  

! 
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7.2.3.2 Het opgemeten deel is groter of kleiner dan de scope 

 
 

Zie deel II.5.2 in het inspectieprotocol 

 
In 7.2.3.1 wordt verondersteld dat alle metingen exact de scope beslaan, maar niet alle mogelijke metingen 
beschikbaar zijn.  
Wanneer de metingen uit bovenstaand punt echter niet exact de beschouwde scope beslaan maar een groter 
of een kleiner deel, gaat u na of de metingen voor het opgemeten deel kunnen aanvaard worden als meting 
voor de scope. De algemene werkwijze wordt uitgelegd in Tabel 2 van het inspectieprotocol. 
 

VOORBEELD 52  Situaties waarbij de metingen een groter of kleiner deel dan de scope 
beslaan 

De metingen beslaan slechts een deel van de scope: 
- De scope bevat twee kantoorgebouwen. Beiden worden verwarmd met een eigen stookolieketel. 

Enkel het stookoliegebruik voor één van beide ketels wordt opgemeten. De inkomende stroom voor 
stookolie wordt dus maar voor een deel van de scope opgemeten. Aangezien het om een niet-
hernieuwbare inkomende stroom gaat, moet het stookoliegebruik van de tweede ketel ook 
opgemeten wordt, anders wordt het totale (niet-hernieuwbare) energiegebruik onderschat. 

 
De metingen beslaan een groter deel dan de scope: 

- De scope bevat slechts één gebouweenheid in een gebouw met twee gebouweenheden. Zowel de 
nutsmeters voor gas en elektriciteit als de PV-installatie zijn gedeeld voor beide eenheden. Alle 
metingen beslaan het gezamenlijke energiegebruik voor beide gebouweenheden. Het eenvoudigste in 
dit geval is om beide eenheden toch in één scope te bundelen (indien dit toegestaan is). Indien dit niet 
kan, moet minstens één submeting gebeuren om het elektriciteitsgebruik van de scope uit de PV-
installatie apart te bepalen.  
 

 
Voor metingen die een groter of kleiner deel dan de scope beslaan moet Tabel 2 van het inspectieprotocol 
toegepast worden. Deze tabel geeft de algemene werkwijze per type stroom en moet samen met Tabel 1 van 
het inspectieprotocol gelezen worden. 

7.2.4 Voldoen alle meters aan kwaliteitsvoorwaarden? 

 
Om een realistische inschatting van het energielabel te kunnen maken, moeten de gebruikte meters aan een 
aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen: 

- De stroom wordt voldoende nauwkeurig gemeten. 
- De gemeten stroom is representatief voor het gebruik van de scope. 
- De meter vertoont geen overduidelijke schade en voldoet aan de specifieke eisen voor dat type meter. 

 
Meters die niet voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden mogen niet gebruikt worden voor de bepaling van het 
energielabel. Ga voor elke meter na of deze voldoet (zie hieronder). Indien er meters zijn die niet voldoen, ga 
na of met de resterende meters nog steeds minstens de verplichte metingen kunnen opgenomen worden.  

7.2.4.1 Nauwkeurigheid 

 
 
 

 

 

Zie deel VII.1.1. in het inspectieprotocol 
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Algemeen is de nauwkeurigheid van een meettoestel altijd terug te vinden in de technische documentatie van 
deze meter.  Hierbij gaat u als volgt te werk: 

• Lokaliseer de meter (of meetcomponenten zoals debiet- en temperatuursensoren bij warmtemeters). 

• Zoek het kenplaatje en noteer het type meter (of meetcomponenten). 

• Zoek in het as built- of technisch dossier de technische fiche van het meettoestel en noteer de 
meetnauwkeurigheid. 

• Bij geijkte meettoestellen is er ook steeds een ijkingscertificaat aanwezig.  Het meettoestel zal dan vaak 
nauwkeuriger kunnen meten dan de standaard nauwkeurigheid. Indien het gaat om een certificaat dat 
nog niet vervallen is, mag u uitgaan van de meetnauwkeurigheid zoals vermeld op het certificaat. Als dit 
vervallen is, kan deze nauwkeurigheid niet meer gebruikt worden. 

 
Merk op 

De nauwkeurigheid moet alleen nagegaan worden voor meters die geen nutsmeters zijn én niet 
geplaatst werden om te voldoen aan bepaalde andere verplichtingen. Zie het inspectieprotocol voor 
meer info. 
 

 
De meetnauwkeurigheid wordt soms expliciet in de technische fiche vermeld. Vaak wordt er ook verwezen naar 
een klasse volgens een bepaalde norm/verordening. Hieronder worden enkele typische voorbeelden gegeven. 
 

VOORBEELD 53 *Nauwkeurigheid t.o.v. correcte referentie 
Ongeacht of de nauwkeurigheid van de meters wordt uitgedrukt als een percentage of een klasse, moet er 
steeds nagegaan worden ten opzichte van welke referentie de nauwkeurigheid wordt uitgedrukt. 
Beschouw bijvoorbeeld een elektriciteitsmeter. Een extract uit de technische fiche wordt hieronder getoond. 
Veronderstel een meetbereik van 0,01 – 10 kWh. 
 

 
 
Als nauwkeurigheid wordt 0,8 % vermeld. Er staat echter niet waarop die 0,8 % slaat. Typisch wordt een 
nauwkeurigheid uitgedrukt t.o.v. de meting (EN: of measurement) of de volledige schaal (EN: full range; max. 
range). Dit is een belangrijk verschil: 

- Nauwkeurigheid van 0,8 % t.o.v. de meting: de nauwkeurigheid  is altijd 0,8 %, ongeacht de gemeten 
waarde. Bijvoorbeeld bij: 
o een meting van 10 kWh is de nauwkeurigheid 0,8 % of 0,08 kWh 
o een meting van 2 kWh is de nauwkeurigheid 0,8 % of 0,016 kWh 

- Nauwkeurigheid van 0,8 % t.o.v. de volledige schaal: de nauwkeurigheid is altijd 0,8 % van de volledige 
schaal. Voor deze meter is de volledige schaal 10 kWh, is de nauwkeurigheid dus altijd 0,08 kWh. 
Bijvoorbeeld bij: 
o Een meting van 10 kWh is de nauwkeurigheid 0,08 kWh of 0,8 % van de meting 
o een meting van 2 kWh is de nauwkeurigheid 0,08 kWh of 4 % van de meting 

 
Bovenstaand voorbeeld toont duidelijk dat de referentie waartegen de nauwkeurigheid wordt uitgedrukt een 
belangrijke impact heeft op de werkelijke nauwkeurigheid van een meting. Wanneer de nauwkeurigheid 
wordt uitgedrukt t.o.v. de volledige schaal, daalt de nauwkeurigheid snel naarmate de gemeten waarde daalt. 

! 
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Voldoet deze meter nu aan de voorwaarden qua minimale nauwkeurigheid zoals vermeld in het 
inspectieprotocol (VII.1.1)?  
Voor een elektriciteitsmeter wordt de volgende minimale nauwkeurigheid opgelegd: 
 

 
 

Aangezien het onduidelijk is t.o.v. welke referentie de nauwkeurigheid wordt uitgedrukt gaan we uit van de 
veilige aanname en veronderstellen we dat de nauwkeurigheid 0,8 % is t.o.v. de volledige schaal. In dit geval 
is alleen voldaan aan de eis op vlak van nauwkeurigheid voor metingen tussen 4 en 10 kWh. Voor lagere 
waardes is de nauwkeurigheid minder goed dan de minimale eis. Vaak zal in dit geval de meter niet voldoen 
aan de minimale nauwkeurigheid, aangezien ook lagere waardes gemeten worden en de minimale 
nauwkeurigheid niet kan voldaan worden voor alle metingen. 
 
Samengevat: zonder bijkomende informatie over de (te verwachten) meetwaardes kunnen we niet 
uitmaken of de meter voldoet aan de minimale nauwkeurigheid*. 
 

 
 

VOORBEELD 54 MID conforme elektriciteitsmeter 

In technische fiches zal u vaak de vermelding ‘MID-certified’ of ‘MID- conform’ vinden. MID verwijst naar de 
Europese Measuring Instruments Directive. Dit is Richtlijn 2014/32/EU. 
MID conform wil zeggen dat een toestel voldoet aan deze richtlijn en dus op de Europese markt mag verdeeld 
worden.  
 

 

 
Deze conformiteit kan op verschillend vlakken gelden, zowel voor gas- als elektriciteitsmeters zijn de opties: 

• B+D (d.w.z. typeonderzoek en kwaliteitsborging van het productieproces) 

• B+F (d.w.z. typekeuring en productkeuring) 

• H1 (d.w.z. volledige kwaliteitsborging plus onderzoek van het ontwerp) 

MID conformiteit wil echter niet automatisch zeggen dat de meter voldoet aan de vereiste nauwkeurigheid. 
De MID richtlijn deelt de verschillende metertypes in verschillende klassen in. Hieronder wordt deze indeling 
getoond voor elektriciteitsmeters: 
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Figuur 56: indeling klassen elektriciteitsmeter volgens MID richtlijn (Richtlijn 2014/32/EU) 

Zoals vastgelegd in Tabel 7 van het inspectieprotocol wordt voor een elektriciteitsmeting een nauwkeurigheid 
van 2% op de meting gevraagd. Op basis van bovenstaande tabel wil dit zeggen dat de klasse volgens de MID 
richtlijn die het toestel haalt moet zijn: 

- Voor werkingsgebied van +5°C-+30°C minstens klasse B  
- Voor alle andere werkingstemperaturen klasse C  

 
Merk op 
Niet voor alle MID-conforme meters wordt ook een klasse volgens deze richtlijn vermeld, 
vaak is dit volgens een andere norm. Bij de bovenstaande klassen moet expliciet vermeld zijn 
dat het gaat om de klasse volgens de MID richtlijn, zie ook volgens voorbeeld voor 
nauwkeurigheden uitgedrukt volgens andere richtlijnen. 
 

 

 
 

VOORBEELD 55  Meetnauwkeurigheid elektriciteitsmeter 

Voor de vastgestelde elektriciteitsmeter wordt in de technische fiche de volgende informatie over de 
nauwkeurigheid van het toestel gegeven: 
 

! 
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De meetnauwkeurigheid wordt aangeduid met de overeenstemmende klasse volgens bepaalde normen. U 
kijkt steeds naar de gegevens voor de meting van actieve energie (active energy). 
 
Zoals vastgelegd in Tabel 7 van het inspectieprotocol wordt voor een elektriciteitsmeting een nauwkeurigheid 
van 2% op de meting gevraagd. Dit wil zeggen dat voor elke gemeten stroom binnen het bereik van het toestel 
de nauwkeurigheid maximaal 2% van de meting mag bedragen. 
 
Klasse 1 volgens IEC 62053-21 wil zeggen dat de nauwkeurigheid 1 % of beter is bij vollastconditie, zoals 
hieronder vermeld. Bij deellast kan de onzekerheid op de meting echter oplopen. Bijvoorbeeld, het toestel 
kan maximaal meten tot een vermogen van 2000 kW, dan is de absolute meetfout dus 1 % hiervan, 20 kW. 
Wanneer er bijvoorbeeld 200 kW gemeten wordt, bedraagt de nauwkeurigheid op die meting 10 %.  Een 
meter van Klasse 1 volgens IEC 62053-21 voldoet dus niet noodzakelijk aan de limiet van 2% voor elke 
(deellast)meting. 
 

 
 
De technische fiche zoals hierboven getoond vermeldt ook dat de meter voldoet aan klasse B volgens EN 
50470-3. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt geldt bij klasse B meters dat de nauwkeurigheid 1,5 % van de 
meting is of beter bij de minimale stroom die de meter kan meten. De nauwkeurigheid wordt beter naarmate 
de stroom stijgt. Een klasse B meter volgens deze norm voldoet dus steeds aan de geëiste nauwkeurigheid, 
op elke gemeten waarde. 
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Figuur 57: Nauwkeurigheidsklasse bij EN50470 (National Measurement & Regulation Office: Electricity Meters – Disputed Meter 
Accuracy Report, 2015) 

 
VOORBEELD 56 Nauwkeurigheid gasmeter 

Voor de vastgestelde gasmeter wordt de volgende informatie getoond in de technische fiche: 
 

 
 
Ook bij dit toestel wordt MID conformiteit vermeld, dit wil echter niet zeggen dat het toestel voldoet aan de 
minimale nauwkeurigheid (zie ook VOORBEELD 54).  
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Net als bij een elektriciteitsmeting wordt voor een gasdebiet meting een nauwkeurigheid van 2% op de meting 
gevraagd. Op basis van de gegevens in de technische fiche is te zien dat de maximale fout op de meting 2% is 
tot een debiet van 10% van het maximum. Voor hogere debieten is de maximale fout 1 %. Het toestel voldoet 
dus aan de voorwaarde van een maximum van 2% fout op de meting van het gasdebiet. 
 

 
Een warmtemeting gebeurt steeds op basis van twee temperatuurmetingen en een debietmeting (zie 7.2.2.5). 
Wanneer de warmtemeter als één pakket wordt aangekocht kan de globale meetnauwkeurigheid afgeleid 
worden uit de technische documentatie van dit toestel (zie VOORBEELD 57). Wanneer echter de warmtemeter 
werd samengesteld uit apart aangekochte meters, moet de globale meetnauwkeurigheid voor de warmtemeting 
afgeleid worden uit de nauwkeurigheid van de aparte meters waaruit de warmtemeting is opgebouwd (zie 
VOORBEELD 58). 
 

VOORBEELD 57  Nauwkeurigheid warmtemeter (pakket) 

De warmteproductie van een stookolieketel wordt gemeten door onderstaande meter. Dit is een toestel dat 
in één pakket werd aangekocht. De opdruk naast het display vermeldt immers ‘Heat meter’. 
 

  

 

Figuur 58: Voorbeeld van een warmtemeter 

In de technische fiche is de volgende informatie over de nauwkeurigheid van het toestel te vinden. De tabel 
toont de nauwkeurigheid voor elk onderdeel. De grafiek toont de globale nauwkeurigheid van het toestel: 
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Zoals vastgelegd in het inspectieprotocol wordt voor een warmtemeting een nauwkeurigheid van 2% op de 
volledige schaal gevraagd. Dit wil zeggen dat de meetnauwkeurigheid bij de maximaal meetbare waarde door 
de meter 2% of beter moet zijn. Deze eis is dus anders dan bij metingen van elektriciteitsgebruik, gasdebiet 
en vloeistofdebiet, waar de nauwkeurigheid een bepaald percentage moet zijn voor alle mogelijke 
meetwaardes. 
Op basis van de bovenstaande grafiek kan afgeleid worden dat de nauwkeurigheid van de warmtemeter bij 
vollast (stippellijn) onder de 2% ligt. De meter voldoet dus.  
 
Let op: deze grafiek toont ook de nauwkeurigheid voor een meetunit conform aan EN1434 (volle lijn), deze 
nauwkeurigheid ligt boven de 2%. Een toestel dat dus alleen maar conform EN1434 is voldoet niet 
(noodzakelijk) aan de eis voor een nauwkeurigheid van 2%. 
 

 
VOORBEELD 58 Nauwkeurigheid samengestelde warmtemeter 

In het voorgaande voorbeeld wordt de nauwkeurigheid van een warmtemeter besproken. Dit toestel wordt 
als één pakket aangeboden met een bijhorende nauwkeurigheid op de gemeten hoeveelheid warmte. 
Het is echter ook mogelijk dat de hoeveelheid warmte berekend wordt op basis van aparte debiets- en 

temperatuursmetingen. De algemene formule de berekening van de warmte �̇� is immers: 
 
 

�̇� = �̇�𝜌𝑐𝑝(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑖𝑡) 

Met: 

• �̇�: volumedebiet 

• 𝜌: dichtheid van de vloeistof 

• 𝑐𝑝: soortelijke warmte van de vloeistof 
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• 𝑇𝑖𝑛: ingaande temperatuur 

• 𝑇𝑢𝑖𝑡: uitgaande temperatuur 

Bij een warmtemeter die als een pakket wordt verkocht, zitten een debietsmeter, twee temperatuursondes 
en een rekenunit geïntegreerd. Er kan natuurlijk altijd voor gekozen worden om een warmtemeting uit te 
voeren met apart aangekochte debietsmeter, temperatuursondes en rekenunit. In dit geval moet de 
nauwkeurigheid van de gemeten hoeveelheid warmte berekend worden op basis van de nauwkeurigheid van 
de individuele meters en rekenunit. Er kunnen zich twee situaties voor doen: 
 
Situatie 1: de nauwkeurigheid voor de meting van het temperatuurverschil is gekend 
Wanneer de temperatuursondes als een paar worden aangekocht en de nauwkeurigheid van het gemeten 
temperatuurverschil gekend is, wordt de nauwkeurigheid op de warmtemeting bepaald als: 
 

𝜀 = √𝜀𝑑𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡
2 + 𝜀Δ𝑇

2 + 𝜀𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑢𝑛𝑖𝑡
2  

 
De nauwkeurigheid van de warmtemeting is dus de vierkantswortel van de gesommeerde kwadraten van de 
individuele nauwkeurigheden (debiet, temperatuurverschil en rekenunit). 
 
Veronderstel de volgende technische gegevens: 

- Fout op gepaarde ΔT-meting:0.4% 
- Fout op rekenunit: 0.5% 
- Fout op debietsmeting: deze wordt vaak uitgedrukt als een klasse volgens EN1434. Veronderstel een 

debietsmeter met gegevens zoals hieronder meegegeven. Klasse 2 en 3 volgens EN1434 wil zeggen 
dat de nauwkeurigheid 2% of meer kan zijn. In dit geval zal de warmtemeting niet voldoen aan de 
geëiste 2% nauwkeurigheid op volledige schaal zoals vastgelegd in het inspectieprotocol. Een toestel 
dat voldoet aan EN 1434 klasse 2 of 3 is dus mogelijk niet voldoende. 
Op de grafiek hieronder wordt de typische nauwkeurigheid van het toestel getoond, op volledige 
schaal is dit 1,01%.   
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De totale nauwkeurigheid is dan: 
 

𝜀 = √𝜀𝑑𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡
2 + 𝜀Δ𝑇

2 + 𝜀𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑢𝑛𝑖𝑡
2 = √1,012 + 0.42 + 0.52 = 1,2 % 

 
Er is dus voldaan aan geëiste 2% nauwkeurigheid op volledige schaal zoals vastgelegd in het inspectieprotocol. 
 
Situatie 2: de nauwkeurigheid voor de absolute temperatuurmetingen is gekend 
Wanneer de temperatuursondes niet als een paar worden gekocht, is meestal alleen de nauwkeurigheid op 
de absolute temperatuurmeting gekend, niet op het temperatuurverschil. De nauwkeurigheid op de 
warmtemeting wordt dan bepaald als: 
 

𝜀 = √𝜀𝑑𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡
2 + 2 (

𝜎𝑇

Δ𝑇
)

2

+ 𝜀𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑢𝑛𝑖𝑡
2  

 
Veronderstel dat dezelfde rekenunit en debietsmeter als in situatie 1 worden gebruikt: 
 

- Fout op T-meting: 1,5 % en maximale ΔT = 10 °C  
- Fout op rekenunit: 0.5 % 
- Fout op debietsmeting: 1,01 % 

 
Dan wordt de nauwkeurigheid van de warmtemeting: 
 

𝜀 = √1.012 + 2 (
1.5

10
)

2

+ 0.52 = 1,15 % 
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VOORBEELD 59 Nauwkeurigheid stookoliedebietsmeter 

Tijdens inspectie van de stookolieketel wordt de volgende stookoliedebietsmeter vastgesteld: 
 

 
Zoals vastgelegd in het inspectieprotocol wordt voor de meting van het debiet aan vloeibare brandstof een 
nauwkeurigheid van 1% op de meting gevraagd. Op basis van de gegevens in de technische fiche is te zien 
dat de maximale fout op de meting 1% is (zie figuur hieronder). Deze meter voldoet dus aan de gevraagde 
nauwkeurigheid. 
 

 
 
 

 

7.2.4.2 Representatief voor de scope 

 

 

Zie deel VII.1.2 in het inspectieprotocol 

 
Een meting wordt verondersteld als representatief voor de scope wanneer: 
- De meting voor een opwekker zo dicht als praktisch haalbaar bij de opwekker gebeurt. 

- De meting van een inkomende of geëxporteerde stroom zo dicht als praktisch haalbaar bij de grens van de 
scope geplaatst wordt. 
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Wat ‘zo dicht als praktisch haalbaar’ juist inhoudt, wordt niet verder gedefinieerd aangezien dit sterk afhangt 
van de situatie en meters. De energiedeskundige schat zelf in of de afstand tot de opwekker/scope redelijk is. 
Met ‘redelijk’ wordt bedoeld dat de gemeten waarde voldoende overeenstemt met de effectieve gebruikte 
hoeveelheid binnen de scope/opgewekte hoeveelheid door de opwekker en er dus geen grote verliezen 
optreden tussen de meetlocatie en de scope/opwekker. 

 

VOORBEELD 60  Zo dicht als praktisch haalbaar 

Situatie 1 
Beschouw een gasketel die gebruikt wordt voor de bevochtiging van de ventilatielucht, zoals eenvoudig 
schematisch voorgesteld hieronder.  
Drie mogelijke meetlocaties worden getoond: 

- M1: het gasgebruik van de ketel 
- M2: de totale warmteproductie van de ketel, net na de ketel gemeten 
- M3: de totale warmteproductie van de ketel, net voor de ventilatie unit gemeten 

 
Meetlocaties M1 en M2 gebeuren dicht bij de opwekker en kunnen dus sowieso beschouwd worden als 
representatief. Of meetlocatie M3 als representatief kan gezien worden hangt af van de situatie. Als de 
energiedeskundige inschat dat de warmteverliezen tussen de ketel en de meetlocatie M3 beperkt zijn, kan 
dit als representatief gezien worden. Als de leidingen echter bv. ongeïsoleerd zijn of zeer lang zijn zullen er 
vermoedelijk aanzienlijke verliezen optreden en is locatie M3 niet als representatief te zien. 
 

 
 
Situatie 2 
Een gasketel voorziet warmte voor bevochtiging van de ventilatie-unit en voedt een afgiftesysteem van 
radiatoren binnen de scope. De mogelijke meetlocaties worden in de figuur hieronder getoond: 
 

- M1: het gasgebruik van de ketel 
- M2: de totale warmteproductie van de ketel, net na de ketel gemeten 
- M3: de warmte uit de ketel geleverd aan de ventilatie unit  
- M4: de warmte uit de ketel geleverd aan de radiatoren 

 
Voor de productie van de opwekker zijn alleen nog maar meetlocties M1 en M2 representatief. M3 is sowieso 
niet representatief voor de totale productie van de opwekker, er is immers een significant verlies tussen 
meetlocatie M2 en M3 (= stroom M4). 
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Situatie 3 
De scope wordt gevoed door een warmtenet, de opwekker voor dit warmtenet is een gasketel op een andere 
site in de buurt. De mogelijke meetlocaties worden in de figuur hieronder getoond: 

- M1: het gasgebruik van de ketel 
- M2: de totale warmteproductie van de ketel, net na de ketel gemeten 
- M3: de warmte uit de ketel gemeten aan de grens van de site  
- M4: de warmte uit de ketel gemeten aan de grens van de scope 

 

 
 
De warmte is een inkomende stroom voor de scope, meetlocatie M4 bij de grens van de scope is dus te 
verkiezen. 
Indien meetlocatie M4 niet haalbaar is, kunnen meetlocaties M1, M2 en M3 mogelijk representatief zijn 
wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

- De warmteverliezen tussen de meetlocatie en de scope zijn beperkt, m.a.w. de andere site ligt dicht 
bij de scope. Dit is net als bij de meetlocaties van de opwekkers een inschatting die de 
energiedeskundige zelf maakt. 

- Het warmtenet bedient geen andere gebouwen/sites 
 

 

7.2.5 Correcte meetperiode, frequentie en geen abnormaal verloop 

 
Eenmaal is vastgesteld dat alle verplichte metingen minstens kunnen uitgevoerd worden (de meetapparatuur is 
aanwezig en voldoet aan de kwaliteitseisen), kunnen de meetgegevens verzameld worden. Vervolgens wordt 
nagegaan of deze meetgegevens bruikbaar zijn.  
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Merk op 

Zelfs wanneer alle meetapparatuur voorzien is voor de verplichte metingen én deze voldoet aan de 
kwaliteitseisen is dit geen garantie dat het energielabel kan bepaald worden. 
Pas wanneer alle meetgegevens uit deze meetapparatuur voldoen aan de onderstaande 
voorwaarden kan een energielabel bepaald worden. Wanneer bepaalde meetgegevens onbruikbaar 
zijn (bv. door een defect of storing van een meter) worden deze verworpen en zijn mogelijks alsnog 
niet alle verplichte meetgegevens beschikbaar. 

 
Meetgegevens zijn bruikbaar wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Alle meetgegevens hebben een correcte meetperiode en frequentie. 
- De meetgegevens vertonen geen abnormaal verloop. 

 
Meetgegevens die niet voldoen aan deze voorwaarden mogen niet gebruikt worden voor de bepaling van het 
energielabel. Indien bepaalde meetgegevens verworpen worden, gaat u na of met de resterende meters nog 
steeds minstens de verplichte metingen kunnen opgenomen worden.  

7.2.5.1 Meetperiode en frequentie 

 
 

Zie deel VIII.1.1 in het inspectieprotocol 

 
Voor de meetperiode en -frequentie gelden de volgende voorwaarden: 

- De meetfrequentie mag verschillen voor de verschillende meetgegevens voor eenzelfde scope. 
- De meetperiode moet dezelfde zijn voor alle meetgegevens voor eenzelfde scope en is telkens een 

geheel aantal jaren (minimaal 1 jaar, maximaal 5 jaar). 
 
De metingen moeten steeds over eenzelfde meetperiode opgenomen zijn (zie voorbeeld hieronder), de 
metingen worden immers sterk beïnvloed door het gebruikersgedrag, de weersomstandigheden,… gedurende 
de meetperiode. De balans moet dus steeds gemaakt worden met metingen die over eenzelfde periode 
opgenomen zijn, niet alleen in lengte van de periode (bv. 1 jaar) maar ook in effectieve data (bv. maart 2022 tot 
maart 2023). 
 

VOORBEELD 61  Meetperiode en meetfrequentie 

Voor de scope wordt voldaan aan de verplichte metingen door het opnemen van de nutsmeters. Het gas- en 
elektriciteitsgebruik wordt door het nutsbedrijf per kwartier geregistreerd. De energiedeskundige beschikt 
over de gegevens voor een periode 1/3/2021 tot 1/3/2022.  

 Deze gegevens mogen gebruikt worden. Ze hebben immers eenzelfde meetperiode (1/3/2021 tot 
1/3/2022) en -frequentie (op kwartierbasis). 

 
Herneem het bovenstaande voorbeeld maar veronderstel dat er geen gasaansluiting is. De 
verwarmingsinstallatie werkt op stookolie. De gegevens van het elektriciteitsgebruik zijn dezelfde als in 
bovenstaand voorbeeld. Het stookoliegebruik wordt jaarlijks in december opgenomen, de energiedeskundige 
heeft dus gegevens van het stookoliegebruik tussen december 2021 en december 2022. 

 Deze gegevens mogen niet gebruikt worden, de meetperiode voor stookoliegebruik (december 2021 
tot december 2022) is immers verschillend van deze voor elektriciteit (maart 2021 tot maart 2022). 

 
Herneem het bovenstaande voorbeeld maar veronderstel dat het stookoliegebruik jaarlijks wordt 
opgenomen in maart, de energiedeskundige beschikt over het stookoliegebruik tussen 13 maart 2021 en 25 
maart 2022. 

 Deze gegevens mogen gebruikt worden. De meetperiode moet immers maar tot op de maand van 
opname overeenkomen. Aangezien alle meterstanden van maart 2021 tot maart 2022 beschikbaar 
zijn mogen deze gebruikt worden.  

! 
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7.2.5.2 Geen abnormaal verloop van de meetgegevens 

 
 

Zie deel VIII.1.2 in het inspectieprotocol 

 
Bij deze stap gaat de energiedeskundige na of de meetgegevens realistisch zijn en dus kunnen kloppen. Het is 
vooral de bedoeling dat meetgegevens die overduidelijk fout zijn niet zomaar worden ingerekend voor het 
energielabel. 
 
Nagaan of de meetwaarden geen abnormaal verloop hebben, kan op basis van enkele eenvoudige controles: 

• Beginwaarde = eindwaarde: de meterstand is ongewijzigd gedurende de meetperiode, dit kan wijzen op 
een defect van de meter. 

• Ontbrekende waarden (bv. bij uitlezing per maand): bv. het stookoliegebruik wordt maandelijks 
genoteerd, maar voor de maanden december en januari is er geen stookoliegebruik. Vermoedelijk werd 
het stookoliegebruik dus niet opgenomen tijdens deze maanden. 

• De meetwaardes zijn constant: bv. het elektriciteitsgebruik van een warmtepomp is exact hetzelfde voor 
elke maand. Dit duidt meestal op een fout in het meettoestel of de sensor. 

• Vergelijk de meetwaarden met enkele benchmarks: 
o Zet de meetwaarden om naar een energiegebruik per m². Is deze waarde realistisch voor het 

type gebouw? 
o Een PV-installatie heeft een typische jaaropbrengst in kWh = 0.85 x Wp. Dus een installatie van 

10 kWp zal iets in de grootte-orde van 8500 kWh produceren per jaar. 
o De opbrengst van windmolens is afhankelijk van de windsnelheid. Typisch zijn gemiddelde 

windsnelheden 3 à 4 m/s, al kan dit uiteraard wel afwijken i.f.v. de ligging en de hoogte van het 
gebouw. 

o Wanneer voor een opwekker meerdere meetlocaties worden opgenomen kan het rendement 
worden ingeschat. Is deze waarde realistisch? 

▪ Voor een ketel is het gemiddelde rendement over de meetperiode = geproduceerde 
warmte/hoeveelheid opgenomen brandstof (gas, stookolie, …). 

▪ Voor een WKK is het totale rendement (elektrisch + thermisch) doorgaans in de orde 
van 85%. 

▪ Bij een warmtepomp gelden de volgende typische  waardes voor de SPF (jaar-COP’s): 

•  3 à 5 voor elektrische warmtepompen (lucht-warmtepompen eerder lager dan 
bodem-warmtepompen) 

• 1,1 à 1,5 voor gaswarmtepompen 
 

VOORBEELD 62  COP van een warmtepomp 

*Om een warmtepomp mee te nemen in de bepaling van het energielabel moet altijd minstens één stroom 
gemeten worden op locatie 1,2 of 3, zoals aangetoond op de figuur hieronder. Wanneer alleen locatie 2 of 3 
gemeten wordt, wordt de meting omgerekend naar de opgenomen omgevingswarmte (locatie 1) op basis van 
een forfaitaire prestatie (SPF) zoals vastgelegd in de rekenmethode*. 
 
Wanneer metingen op meerdere locaties beschikbaar zijn (locatie 1 of 2 voor warmte en 3 voor elektriciteit) 
kan de jaargemiddelde COP (SPF) berekend worden: 
 

 𝑆𝑃𝐹 =  𝑗𝑎𝑎𝑟𝐶𝑂𝑃 =  
𝑀2

𝑀3
=

𝑀1

𝑀3
+ 1 
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Veronderstel een elektrische warmtepomp met een gemeten elektriciteitsgebruik van 800 kWh (meetlocatie 
3) en totale geproduceerde warmte van 8000 kWh (meetlocatie 2). De SPF op basis van deze metingen  = 
8000 kWh/800 kWh = 10. Deze waarde is onrealistisch hoog. Vermoedelijk is er iets misgelopen bij de 
metingen. 
 
Veronderstel een elektrische warmtepomp met een gemeten elektriciteitsgebruik van 800 kWh (meetlocatie 
3) en een hoeveelheid opgenomen warmte van 800 kWh (meetlocatie 1). De SPF op basis van deze metingen  
= 800 kWh/800 kWh +1 = 2. Deze waarde is eerder laag. Dit kan wijzen op een defect van de meter maar kan 
ook wijzen op een slecht functioneren van de installatie. Dit kan verder onderzocht worden met bv. de 
gebouwbeheerder. 
 

 
 

Merk op 
Een abnormaal verloop van de meetwaardes kan liggen aan een defect van de meter of een andere 
reden hebben (bv. een defect van de installatie). Wanneer de afwijkende meting kan verklaard 
worden, kan deze alsnog gebruikt worden. Wanneer deze niet verklaard kan worden of bij twijfel, 
worden de meetgegevens verworpen. 
 

 

7.2.6 Invoer energiestromen en opwekkers 

 
De invoer van de energiestromen, opwekkers, metingen en meters wordt grotendeels uitgelegd in de snelle 
startkaarten van de EPC NR software. In dit deel worden alleen specifieke gevallen besproken die verdere uitleg 
vragen naast deze snelle start kaarten. 

7.2.6.1 Elektriciteitsproductie en terugdraaiende teller 

 
 

Zie deel XI.1 in het inspectieprotocol 

 
Een klassieke terugdraaiende nutsmeter voor elektriciteit wordt in de komende jaren uitgefaseerd, maar 
mogelijk komen deze nog voor in  de eerste jaren na de invoering van dit EPC. 
 
Dit type nutsmeter is een enkelvoudige of tweevoudige (dag- en nacht-) teller die de netto-opname van stroom 
registreert. Wanneer de scope elektriciteit opneemt uit het net gaat de tellerstand omhoog. Wanneer 
elektriciteit terug geïnjecteerd wordt in het net gaat de tellerstand naar beneden. 
Wanneer er geen lokale productie is van elektriciteit (uit PV, wind- of waterkracht of een WKK) is het verschil 
tussen twee opeenvolgende meterstanden de hoeveelheid elektriciteit opgenomen uit het net in die periode. 

! 
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Wanneer er echter ook lokaal elektriciteit wordt geproduceerd is het verschil tussen twee opeenvolgende 
meterstanden de hoeveelheid elektriciteit opgenomen uit het net min de hoeveelheid elektriciteit geïnjecteerd 
in het net in die periode. 
 

VOORBEELD 63  Meterstand terugdraaiende teller 

Een school heeft nog een terugdraaiende nutsmeter voor elektriciteit. Een PV-installatie op het dak heeft het 
voorbije jaar 3000 kWh geproduceerd. Hiervan werd 30% direct gebruikt door de school. De overschot werd 
terug in het net geïnjecteerd. In totaal heeft de school 10 000 kWh elektriciteit uit het net gehaald. 
 
Stel dat er alleen een terugdraaiende teller is en dus geen meting uitgevoerd wordt van de productie of 
injectie uit PV. De twee opeenvolgende meterstanden zijn: 

- Begin meetperiode: 63 582 kWh 
- Einde meetperiode: 71 482 kWh 

 
Afgaande op deze meterstanden heeft de school 7900 kWh uit het net gehaald. Dit is echter een 
onderschatting van het werkelijke gebruik uit het net (10 000 kWh) omdat tijdens de injectie terug naar het 
net de meterstand daalt.  

 
Bij een terugdraaiende nutsmeter voor elektriciteit mag dus niet zomaar het verschil tussen twee 
opeenvolgende meterstanden ingevoerd worden als meting voor een inkomende energiestroom aan 
elektriciteit wanneer er lokale productie is.  
 

VOORBEELD 64  Invoer terugdraaiende nutsmeter 

Veronderstel het volgende vereenvoudigde voorbeeld waarbij de scope de volgende stromen en opwekkers 
heeft: 
- één inkomende stroom: distributienet elektriciteit (M1). 
- één opwekker: PV-installatie (M2). 
- één uitgaande stroom: injectie naar net (M3). 
 
Er is een terugdraaiende nutsmeter voor elektriciteit. 
 

 
 
Optie 1: alleen de verplichte metingen worden opgenomen 
 
Uit Tabel 1 van het inspectieprotocol volgt dat minstens de volgende metingen moeten opgenomen worden:  

- M1: nutsmeter elektriciteit 
- M2: totale productie uit PV installatie 

 
Stel dat de energiedeskundige de volgende meterstanden opneemt: 
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- Begin meetperiode:  
o M1: 63.582 kWh 
o M2: 3.700 kWh 

- Einde meetperiode:  
o M1: 71.482 kWh 
o M2: 6.700 kWh 

 
Merk op: de extra meting M2 is verplicht nodig om het niet-hernieuwbare energiegebruik niet te 
onderschatten.  Zoals in bovenstaand VOORBEELD 63 getoond leidt alleen opnemen van de nutsmeter 
elektriciteit immers tot een onderschatting van het totale energiegebruik uit het elektriciteitsnet. De impact 
van de PV-panelen kan met deze meting alleen niet gevalideerd worden. Wilt u dit, dan is ook optionele 
meting M3 nodig (zie optie 2).  
 
Dit geval, waarbij enkel de verplichte metingen beschikbaar zijn, wordt als volgt in de software ingevoerd:  

• alleen een inkomende stroom voor het distributienet aangemaakt 

• geen opwekker van het type PV-panelen want de impact kan met de beschikbare gegevens niet 
bepaald worden. 

 

 
 
Bij de invoer van de inkomende stroom wordt een analoge enkelvoudige meter aangemaakt (tweevoudig als 
dag- en nacht teller). Er wordt niet aangeduid dat het meetpunt ook geldt voor een geëxporteerde stroom. 
Dit is nooit mogelijk bij een analoge teller. 
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Bij de metingen geeft u de som van de meterstanden in bij begin en einde van de meetperiode:  

- Begin meetperiode: M1 + M2 = 67.282 kWh 
- Einde meetperiode: M1 + M2: 78.182 kWh 

 
Het saldo van beide meterstanden is het totale elektriciteitsgebruik van de scope (10 000 kWh uit het net en 
900 kWh uit PV). Aangezien de injectie niet gemeten wordt, is onbekend hoeveel van dit elektriciteitsgebruik 
uit het net en uit PV komt, dus wordt er een conservatieve aanname gemaakt waarbij alle elektriciteitsgebruik 
aan het elektriciteitsnet wordt toegekend. Het hernieuwbaar aandeel voor dit voorbeeld is 0%. 
 

 
 
Optie 2: alle metingen worden opgenomen 
Stel dat M1, M2 én M3 worden opgemeten. Optionele meting M3 zorgt ervoor dat de impact van de PV-
panelen in het hernieuwbaar aandeel kan gevalideerd worden en leidt dus tot een beter resultaat. 

- Begin meetperiode:  
o M1: 63.582 kWh 
o M2: 3.700 kWh 
o M3: 2.800 kWh 

- Einde meetperiode:  
o M1: 71.482 kWh 
o M2: 6.700 kWh 
o M3: 4.900 kWh 

 
In dit geval maakt u in de software een inkomende stroom (elektriciteitsnet), geëxporteerde stroom (injectie 
naar net) én een opwekker van het type PV-panelen aan: 
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De geëxporteerde stroom wordt gekoppeld aan de PV-installatie.  

 
 

 

Merk op 
Ook in dit geval houdt de software er geen rekening mee dat de meterstanden voor het 
elektriciteitsgebruik uit het net van een terugdraaiende teller afkomstig zijn. U geeft in dit 
geval de som tussen M1 en M3 in bij de meterstanden voor het elektriciteitsnet. Zo wordt 
gerekend met het totale elektriciteitsgebruik uit het net (10.000 kWh). Voor dit voorbeeld 
stijgt het hernieuwbaar aandeel naar 8% (900 kWh van de in totaal 10.900 kWh 
elektriciteitsgebruik is hernieuwbaar opgewekt en gebruikt op de site). 

 

! 
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7.2.6.2 Gasgebruik door ketel en andere toepassingen met export van warmte 

Het totale gasgebruik van de scope wordt doorgaans door een nutsmeter opgemeten. In de meest courante 
gevallen kan dit gewoon ingevoerd worden, maar wanneer er meerdere gasgebruikers zijn en/of er is export van 
warmte is soms een manuele verwerking van de gegevens nodig. Onderstaand voorbeeld illustreert dit. 
 

VOORBEELD 65  Invoer gasgebruik scope 

Geval 1: ketel is enige gasgebruiker 
De scope heeft een aansluiting op het aardgasnet. Al het aardgasgebruik gaat naar de verwarmingsketel. 
 

 
Wanneer alleen het gasgebruik M1 (via nutsmeter) wordt opgemeten geeft u dit in als: 

- OF een inkomende stroom voor gas, zoals hieronder links getoond. 
- OF een meetpunt bij de opwekker van het type ketel, zoals hieronder rechts getoond. 

 
Dit gasgebruik mag NIET ingevoerd worden als EN een inkomende stroom EN een gasgebruik van de 
opwekker. De software kan immers niet detecteren dat het om dezelfde stroom gaat en dit energiegebruik 
wordt bijgevolg dubbel geteld. 
 

 

 

Figuur 59: invoer van totale gasgebruik als inkomende stroom (links) OF meting bij opwekker (rechts) 

Wanneer zowel het gasgebruik (M1) als de warmteproductie (M2) worden gemeten of alleen de 
warmteproductie (M2), wordt dit ingevoerd als meetpunt bij de ketel. Warmteproductie kan immers niet 
ingevoerd worden bij een inkomende stroom. 
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Geval 2: gas wordt gebruikt door ketel en andere toepassingen 
 
In geval 1 was het totale gasgebruik van de scope gelijk aan het totale gasgebruik van de ketel. Wanneer er 
naast de ketel echter ook andere toepassingen aardgas gebruiken binnen de scope, is dit niet meer het geval. 
De meest eenvoudige aanpak in dit geval is om het totale gasgebruik (M1) als één inkomende energiestroom 
in te voeren, net zoals in Figuur 59 (links) getoond wordt. 
 
 

 
 
In dit geval, wanneer er geen export is van warmte, wordt daarom aangeraden om de geproduceerde warmte 
M2 NIET in te voeren. Deze meting heeft immers geen directe meerwaarde voor de berekening van het 
energielabel. De waarde van M1 wordt rechtstreeks gebruikt in de bepaling van de totale opgenomen energie. 
In geval M2 wordt ingevoerd, moet ook M3 opgemeten worden, om een (gedeeltelijke) dubbeltelling te 
vermijden, zie hieronder. 
 
Geval 3: gas wordt gebruikt door ketel en andere toepassingen én er is export van warmte 
 
In dit geval kan nog steeds voldaan worden aan de verplichte metingen door alleen het gasgebruik via de 
nutsmeter (M1) op te meten. Deze meting wordt dan als een inkomende stroom van gas ingevoerd zoals in 
Figuur 59 (links). Merk op dat het totale gasgebruik van de scope in dat geval wel overschat wordt, aangezien 
een deel van de gas gebruikt wordt om de geëxporteerde warmte aan te maken.  
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Om de impact van de export mee te nemen, moeten minstens M1 en M4 gemeten worden.  
 

Merk op 

Export van warmte kan alleen gekoppeld worden aan een opwekker, niet aan een inkomende 
stroom. Om deze reden wordt dan het totale gasgebruik M1 (fictief) toegekend aan de ketel en 
wordt de geëxporteerde stroom aan deze ketel gekoppeld, zoals hieronder getoond. 
 

 

 

 

 
Impact ketel? 
Optie 1: alleen M1 en M4 worden opgemeten 
Wanneer alleen M1 en M4 worden opgemeten, wordt de gemeten hoeveelheid geëxporteerde warmte 
omgerekend naar een gasgebruik met een default rendement.  
 
Optie 2: bijkomende metingen bij de ketel, M2 én M3 
Om te rekenen met het werkelijke (en vermoedelijk beter dan default) rendement van de ketel kan ook M2 
gemeten worden. Merk wel op dat in dit geval ook M3 moet opgemeten worden. Zo niet wordt het 
rendement van de ketel immers gelijkgesteld aan M2/M1 wat tot een onderschatting van het rendement 
leidt. Voor de meter van de inkomende stroom gas wordt dan M1- M3 ingevoerd. De software maakt deze 
koppeling niet zelf. U moet manueel dit verschil maken en invoeren.  
In het voorbeeld hieronder worden de in te voeren stromen in geel aangeduid voor elk meetpunt. 
 

! 
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Merk op: wanneer voor de inkomende stroom van het gasnet de waarde van M1 volledig wordt ingevoerd en 
niet M1-M3 wordt het gasgebruik van de ketel dubbel geteld.  De software kan immers niet detecteren dat 
M1 en M3 deels gekoppeld zijn en rekent als totaal gasgebruik M1 + M3 in. 
 

7.2.6.3 Invoer WKK 

 
De invoer van een WKK is op zich zeer gelijkaardig aan andere opwekkers. Het enige verschil is dat voor een WKK 
altijd wordt verondersteld dat deze zowel warmte als elektriciteit levert aan de scope. Dit hoeft niet altijd het 
geval te zijn, zo kan bv. een WKK op de site alleen maar elektriciteit leveren aan de scope en wordt de warmte 
integraal aan een ander proces op de site geleverd of omgekeerd. 
 

VOORBEELD 66 Alleen warmte van de WKK wordt geleverd aan scope 
 

Beschouw het onderstaande voorbeeld, een WKK op aardgas op de site levert al zijn geproduceerde warmte 
aan de scope van het EPC NR, alle opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan een industrie-eenheid op de 
site. 
 

 
 

Wanneer u slechts één van de mogelijke metingen ingeeft (M1, M2 of M3) worden deze steeds 
teruggerekend naar een totaal aardgasgebruik voor zowel warmte als elektriciteit. M2 of M3 worden dus 
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steeds teruggerekend naar M1. Het is niet zo dat wanneer u alleen een meting van warmte in voert de 
software alleen het aardgasgebruik voor die warmte mee neemt in de berekening. 
 
De bovenstaande situatie kan u correct in geven als volgt: 

- U geeft de WKK in met minstens één gemeten stroom, M1, M2 of M3 
- U geeft een geëxporteerde stroom van het type elektriciteit in met meetwaarde M3 

 
Merk op: het bovenstaande geval kan dus perfect ingevoerd worden op basis meetwaarde M3 alleen. 
Veronderstel de volgende metingen: 

- De scope is aangesloten op het elektriciteitsnet, er werd 6 000 kWh elektriciteit opgenomen uit het 
net het voorbije jaar 

- De WKK heeft het voorbije jaar 1500 kWh geproduceerd aan elektriciteit (M3) 
 
U geeft de WKK in als opwekker met de bijhorende meter: 
 

 
 

Een inkomende stroom van het type elektriciteitsnet en een geëxporteerde stroom van het type elektriciteit, 
elk met bijhorende meter maakt u ook aan. Voor de geëxporteerde stroom geeft u aan dat deze gekoppeld is 
aan de WKK: 
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De invoer van opwekkers, stromen en metingen ziet er dan als volgt uit: 
 

 

 
 
Het resultaat bij berekenen na deze invoer is de volgende, voor een gebouw met een bruikbare 
vloeroppervlakte van 1000 m²: 

 

 
 

Het gebouw heeft dus een totaal niet-hernieuwbaar energiegebruik van 14 600 kWh, er wordt dus een 
(aanzienlijk) deel van de WKK in het totale energiegebruik ingerekend, moest de WKK niet ingerekend 
worden dan was het totale energiegebruik beperkt tot 6000 kWh (opname uit elektriciteitsnet). 

 
 

7.2.7 Bepaal het energielabel en geef advies 

Wanneer alle bovenstaande stappen doorlopen zijn kan het energielabel bepaald worden. Afhankelijk van de 
bevindingen tijdens de doorlopen stappen kunnen zich twee situaties voor doen: 
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- Alle verplichte metingen zijn beschikbaar: het energielabel kan bepaald worden. Bespreek het resultaat 

met de eigenaar en geef aan welke optionele metingen kunnen overwogen worden in de (nabije) 
toekomst, en welke impact ze kunnen hebben op het label.  

- Niet alle verplichte metingen zijn beschikbaar: signaleer dit aan de eigenaar en leg duidelijk uit dat er wel 
een EPC NR kan afgeleverd worden, maar dat er nooit voldaan kan worden aan een minimale labeleis 
aangezien het energielabel niet bepaald kan worden. Geef aan welke metingen minstens nodig zijn en 
waarom deze niet beschikbaar zijn (bv. afwezigheid meter, defect,…). Geef hierbij ook aan welke 
optionele metingen kunnen overwogen worden, maar maak duidelijk onderscheid tussen verplichte en 
optionele metingen. 

 
 

Merk op 

Deze stap wordt als laatste getoond in de werkwijze voor het opstellen van het EPC NR. In de praktijk 
kan advies over bijkomende verplichte of optionele metingen op verschillende momenten gegeven 
worden, naargelang de situatie en de noden van de eigenaar. Dit moet dus zeker niet pas op het 
laatste geformuleerd worden. 
 

 
Enkele typische momenten waarop de energiedeskundige advies over bijkomende metingen kan geven zijn: 

- Na initieel in kaart brengen energiestromen en opwekkers: op basis van de eerste inspectie blijkt duidelijk 
dat een belangrijk deel van het hernieuwbare energiegebruik niet wordt opgemeten 

- Na analyse van de meetgegevens: bv. bepaalde verplichte meters blijken defect  
- Na opstellen EPC NR: bv. het voorziene label wordt niet gehaald met de aanwezige meters 

 

7.2.7.1 Wanneer zijn optionele metingen interessant? 

Optionele metingen kunnen het energielabel op verschillende manieren verbeteren: 
- Hernieuwbare energieproductie wordt ingerekend (dit is bijna altijd een optionele meting en wordt 

anders dus niet ingerekend) 
- Er wordt gerekend met betere rendementen i.p.v. de defaultwaardes, zoals vastgelegd in de 

rekenmethode 
- De overschatting van het niet-hernieuwbaar energiegebruik en/of onderschatting van het hernieuwbaar 

energiegebruik wordt verminderd of valt volledig weg 
 
Wanneer in de toekomst een minimaal te halen energielabel wordt opgelegd, zal dit energielabel in de meeste 
gevallen niet gehaald worden met alleen de verplichte metingen. Deze leiden immers vaak tot een hernieuwbaar 
aandeel van (bijna) 0 %. Dit wil niet zeggen dat alle optionele metingen moeten opgenomen worden, sommige 
zullen slechts een zeer kleine impact hebben. 
 

VOORBEELD 67  Optionele meting om hernieuwbare energieproductie in te rekenen 

De scope is aangesloten op het elektriciteitsnet en het aardgasnet. De eenheid wordt verwarmd door een 
gasketel ondersteund door een zonneboiler en er is een PV-installatie. 
 

! 
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Veronderstel de volgende waardes voor de meetlocaties: 

- Elektriciteitsnet, digitale nutsmeter: 
o M1 (opname): 2.000 kWh 
o M4 (injectie): 750 kWh 

- Gasnet, digitale nutsmeter, M2: 3.000 kWh 
- PV-installatie, totale productie, M3: 1.500 kWh 
- Zonneboiler, totale productie, M6: 750 kWh 

 
Alleen verplichte metingen worden opgenomen 
Wanneer de eigenaar geen investering doet voor bijkomende metingen en dus alleen de verplichte metingen 
(nutsmeters) opneemt is het resultaat een hernieuwbaar aandeel van 0%: 
 

- Totaal hernieuwbaar energiegebruik = 0 kWh 
- Totaal energiegebruik = 2000 kWh + 3000 kWh = 5000 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel  = 0 kWh/5000 kWh = 0% 

 
Optionele metingen worden toegevoegd 
Door het opnemen van alleen de verplichte metingen lijkt het dus of er geen hernieuwbare energie 
geproduceerd en gebruikt wordt op de site. Dit is echter niet het geval. Door optionele metingen uit te voeren 
kan het hernieuwbaar aandeel (en dus het label) verbeterd worden: 
 

- Stel dat alleen M3 bijkomend wordt opgemeten: 
o Totaal hernieuwbaar energiegebruik = 1500 – 750 = 750 kWh (=M3-M4) 
o Totaal energiegebruik = 2000 kWh + 3000 kWh + 750 kWh = 5750 kWh 
o Hernieuwbaar aandeel  = 750 kWh/5750 kWh = 13% 

 
- Wanneer zowel M3 als M6 worden opgemeten: 

o Totaal hernieuwbaar energiegebruik = 1500 – 750  + 750 = 1500 kWh (=M3-M4 + M6) 
o Totaal energiegebruik = 2000 kWh + 3000 kWh + 750 kWh + 750 kWh = 6500 kWh 
o Hernieuwbaar aandeel  = 1500 kWh/6500 kWh = 23% 

 
 
Voor  de bepaling van het hernieuwbaar aandeel wordt de balans gemaakt van inkomende en uitgaande 
energiestromen. Wanneer dus de productie uit een opwekker gemeten wordt, wordt deze indien nodig 
teruggerekend naar een hoeveelheid energie die de scope binnen kwam, rekening houdend met eventuele 
verliezen die bij de opwekker optreden. Deze omrekening gebeurt automatisch door de software, zoals 
vastgelegd in de formulestructuur voor dit EPC, wat kan zorgen voor een minder precies resultaat. Direct meten 
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van de hoeveelheid energie die de scope binnen komt geniet dus de voorkeur. Het is echter niet altijd mogelijk 
(bv. vaste brandstoffen)  of wenselijk  (bv. voorkeur eigenaar) de inkomende energiestroom direct te meten. 
 

VOORBEELD 68  Beter energielabel door opmeten werkelijk rendement 

Veronderstel het onderstaande vereenvoudigde geval. De scope wordt verwarmd door een aardgasketel en 
een lucht/water warmtepomp. Bij een warmtepomp met lucht als warmtebron is het praktisch onhaalbaar 
om de warmte opgenomen uit de omgeving op te meten. De inkomende stroom kan dus niet rechtstreeks 
opgemeten worden. 
 
Stel dat de volgende waardes worden opgemeten voor dit geval: 
 

- M1: aardgasgebruik (nutsmeter) = 3500 kWh 
- M2: elektriciteit opgenomen door warmtepomp (nutsmeter) = 2000 kWh 
- M3: hoeveelheid warmte afgegeven door de warmtepomp = 6500 kWh 

 

 
 
Om de warmtepomp in te rekenen is het voldoende om M2 OF M3 op te nemen. Stel dat alleen M1 en M2 
worden opgemeten, dan wordt M2 omgerekend naar een hoeveelheid binnenkomende omgevingswarmte in 
de scope. Op basis van een tabel uit de rekenmethode voor dit EPC wordt in dit geval een SPF van 2,35 
verondersteld voor een lucht/water warmtepomp (zie ook VOORBEELD 62): 

- Totaal hernieuwbaar energiegebruik = (2,35-1)*M2 = 2700 kWh 
- Totaal energiegebruik = M1 + M2 + (2,35-1)*M2 = 8200 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel  = 2700 kWh/8200 kWh = 33% 

 
Stel dat zowel M1, M2 en M3 worden opgemeten, in dit geval wordt uit M2 en M3 de werkelijke SPF bepaald:  

- SPF warmtepomp = M3/M2 =  6500 kWh/2000 kWh = 3,25 
- Totaal hernieuwbaar energiegebruik = (3,25-1)*M2 = 4500 kWh 
- Totaal energiegebruik = M1 + M2 + (3,25-1)*M2 = 10000 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel  = 4500 kWh/10000 kWh = 45% 

 
 

 
Bij een ketel kan het werkelijke rendement berekend worden wanneer de hoeveelheid brandstof en productie 
van warmte beiden worden opgemeten. Indien er echter geen export van warmte is gekoppeld aan deze 
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opwekkers kan alleen de opgenomen brandstof gemeten worden en hoeft dus de warmteproductie niet 
gemeten te worden. Beide stromen opmeten kan wel interessant zijn wanneer er export is uit deze opwekker. 
 

VOORBEELD 69  Geen over- of onderschatting van het energiegebruik 

Veronderstel het onderstaande vereenvoudigde geval. De scope wordt verwarmd door een WKK op biogas 
gewonnen uit biomassa op de site en heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet. Een deel van de warmte uit 
de WKK wordt geëxporteerd naar een gebouw buiten de scope. Veronderstel voor de eenvoud dat alle 
elektriciteit opgewekt door de WKK onmiddellijk binnen de scope wordt gebruikt .Er is dus geen export van 
elektriciteit naar het net. 
 
Veronderstel de volgende energiegebruiken: 

- M1: hoeveelheid biomassa = 6000 kWh 
- M2: elektriciteit uit net = 3500 kWh 
- M3: export warmte = 1000 kWh 
- M4: totale warmteproductie uit de WKK = 3600 kWh 
- M5: totale elektriciteitsproductie uit de WKK = 1500 kWh 

 

 
 
Geval 1: alleen M1, M2 en M3 worden opgemeten 
 
Volgens tabel 1 uit het inspectieprotocol is alleen M2 verplicht op te meten. De totale hoeveelheid export M3 
is geen verplichte meting aangezien voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld onderaan tabel 1 van het 
inspectieprotocol:  
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Bij de verplichte metingen is het hernieuwbaar aandeel echter 0%. 
Om toch het hernieuwbare energiegebruik in rekening te brengen wordt M1 ook opgemeten. Aangezien M1 
wordt opgemeten is ook M3 verplicht op te meten (niet meer voldaan aan voorwaarde b. hierboven). 
De energiebalans wordt als volgt gemaakt op basis van deze metingen: 

- Binnenkomende hernieuwbare energie = M1 = 6000 kWh 
- Geëxporteerde hernieuwbare energie = 1000/(0,425 + 0,14) = 1770 kWh (zie hieronder voor meer uitleg) 
- Totaal hernieuwbaar energiegebruik = 6000 – 1770 kWh = 4230 kWh 
- Totaal niet-hernieuwbaar energiegebruik = M2 = 3500 kWh 
- Totaal (niet hernieuwbaar + hernieuwbaar) energiegebruik = 4230 kWh + 3500 kWh = 7730 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel  = 4230 kWh/7730 kWh = 55% 

 
De hoeveelheid geëxporteerde energie wordt teruggerekend naar de hoeveelheid gebruikt biogas op basis van 
het forfaitaire thermische en elektrische rendement van de WKK. Dat bedraagt 42,5% respectievelijk 14% (zie 
ook formulestructuur). 
 
Geval 2: M1, M2, M3, M4 en M5 worden opgemeten 
 
Op basis van de metingen op meetlocatie M1, M4 en M5 kan het thermisch en elektrisch rendement van de 
WKK in detail bepaald worden: 

- Thermisch rendement = 60% = 3600 kWh/6000 kWh 
- Elektrisch rendement = 25% = 1500 kWh/6000 kWh 

 
Passen we deze rendementen toe om de geëxporteerde hoeveelheid warmte om te rekenen naar een 
hoeveelheid biogas dan komen we op het volgende resultaat: 

- Binnenkomende hernieuwbare energie = M1 = 6000 kWh 
- Geëxporteerde hernieuwbare energie = 1000/(0,6 + 0,25) = 1176 kWh 
- Totaal hernieuwbaar energiegebruik = 6000 – 1176 kWh = 4824 kWh 
- Totaal niet-hernieuwbaar energiegebruik = M2 = 3500 kWh 
- Totaal energiegebruik = 4824 kWh + 3500 kWh = 8324 kWh 
- Hernieuwbaar aandeel  = 4824 kWh/8324 kWh = 58% 

 
Bij geval 1 wordt het totale hernieuwbare energiegebruik dus onderschat. Door bijkomende metingen uit te 
voeren wordt dit weggewerkt en kan zo een beter label bekomen worden (geval 2). 
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Merk op 

Het in detail opmeten van het rendement van een opwekker heeft niet altijd een effect op het 
resultaat. Om het nut van optionele metingen na te gaan voor een specifiek geval, kan u de 
mogelijke impact vooraf simuleren met de applicatie. 
 

 

 

8 VEEL GESTELDE VRAGEN 

8.1 Aandeel hernieuwbaar en energielabel 

8.1.1 Worden de metingen voor het energielabel omgezet naar primaire energie? 

De metingen voor het energielabel worden niet omgezet naar primaire energie. De berekening van het 
energielabel gebeurt op basis van de gemeten energiegebruiken zoals ze zich op de site voordoen. Er werd voor 
deze aanpak gekozen voor de volgende redenen: 

- De primaire energiefactoren kunnen variëren over de tijd. Hierbij wordt vooral verwacht dat de primaire 
energiefactor van elektriciteit richting 2050 zal veranderen, waardoor ook het energielabel en de impact 
van bepaalde maatregelen op het energielabel kan variëren doorheen de tijd. Dit zorgt voor een 
onzekerheid naar de te verkiezen maatregelen. 

- De primaire energiefactoren zijn een bron van discussie, wat de rekenmethode voor het energielabel 
complexer maakt. 

- De meeste brandstoffen hebben een primaire energiefactor van 1. Er wordt vooral verwacht dat de 
primaire energiefactor voor elektriciteit zal dalen richting 2050. Ideaal gezien is de primaire energiefactor 
voor elektriciteit dan ook 1. De bepaling van het energielabel zonder omzetting naar primaire energie 
komt op hetzelfde neer als de situatie die voorzien is voor 2050, namelijk dat alle primaire 
energiefactoren 1 zijn. 

- De primaire energiefactoren worden bepaald voor heel Vlaanderen/België terwijl het EPC NR zich vooral 
concentreert op het gebouwniveau. De gebouweigenaar heeft dus geen impact op de primaire 
energiefactor. 

- De primaire energiefactor is een factor bedoeld om energiestromen uit verschillende bronnen met elkaar 
te vergelijken. Bij de bepaling van het aandeel hernieuwbare energie en het energielabel van dit EPC 
worden verschillende energiestromen niet vergeleken op basis van hun primaire energie, maar op basis 
van hun hernieuwbaar karakter. Er wordt dus in principe een ander type weging uitgevoerd. 
 

8.1.2 Worden de metingen voor het energielabel gecorrigeerd naar klimaatomstandigheden? 

 
De metingen voor het energielabel worden niet gecorrigeerd naar klimaatomstandigheden voor de volgende 
redenen: 

- Het totale energiegebruik van de scope wordt gemeten. Naast verwarming omvat dit dus ook 
koeling en alle andere energieverbruiken. Er is geen eenduidige rekenmethodiek beschikbaar om dit 
totale gebruik te corrigeren naar klimaat. 

- Voor die energiegebruik waar wel een eenduidige methode voor handen is voor klimaatcorrectie 
(bv. verwarming), is deze correctie vaak alleen maar mogelijk wanneer er bijkomende en/of meer 
frequente metingen worden opgenomen, die niet per se nuttig zijn voor de verbetering van de 
energieprestatie van de installaties. Dit zorgt voor een aanzienlijke stijging in economische en 
praktische kost die niet opweegt tegen het voordeel van een correctie van de energiegebruiken naar 
klimaat (zie ook het volgende punt). 

! 
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- Het EPC NR kan opgesteld worden op basis van het totale gebruik over meerdere (maximaal 5) jaren. 
Hierdoor wordt de invloed van onder meer klimaatvariaties doorheen de jaren uitgemiddeld en dus 
gedempt. 

8.1.3 Hoe wordt bepaald of een technologie hernieuwbaar is of niet? 

Het doel van het  EPC NR is om zoveel mogelijk maatregelen op of in de nabijheid van de site te stimuleren die 
bijdragen tot een koolstofneutraal gebouwenpark. Welke technieken op of in de buurt van de site kunnen gezien 
worden als hernieuwbaar wordt vastgelegd in overeenstemming met de Europese richtlijn (EU 2018/2001) ter 
bevordering van hernieuwbare energie. De lijst van hernieuwbare technieken wordt continu geëvalueerd en 
indien nodig aangepast conform de aanpassingen van deze richtlijn of in lijn met andere richtlijnen die hierover 
gepubliceerd worden. 

8.1.4 Is er ruimte voor aankoop van groene stroom, groene warmte of groen gas? 

Het doel van het EPC NR is om de gebouweigenaar aan te zetten zijn gebouweenheid koolstofneutraal te maken 
en dus aan te zetten tot het nemen van energiebesparende maatregelen en de energievraag zo sterk mogelijk 
te reduceren. In eerste instantie zou dus alleen productie op en in de buurt van de site ingerekend worden voor 
het aandeel hernieuwbare energie.  
Echter, om de doelstelling haalbaar te maken (in sommige gebouwen zal het niet immers zo goed als onmogelijk 
zijn om het sterk gereduceerde restverbruik op te vangen door lokaal geproduceerde energie) dat op lange 
termijn toch een zekere ruimte zal gelaten worden voor aankoop van groene stroom/warmte. De mogelijkheid 
tot aankoop mag echter in geen geval leiden tot verminderde investeringen in energie-efficiëntie en lokale 
productie van hernieuwbare energie.  

 

8.1.5 Hoe gaan we om met het risico dat er veel zal worden ingezet op de installatie van PV panelen in plaats 

van op het verbeteren van de energie-efficiëntie van de gebouwschil en installaties? 

We focussen met het label niet enkel op hernieuwbare energie. Het label wordt gebaseerd op het aandeel 
hernieuwbare energie. We beoordelen dus niet alleen de totale gebruikte hoeveelheid hernieuwbare energie 
maar de verhouding van de gebruikte hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energiegebruik. Een 
verbetering van het label kan dus zowel bekomen worden door een groter deel van de gebruikte energie met 
hernieuwbare bronnen in te vullen als door het algemeen energiegebruik te doen dalen en dus door indirect in 
te zetten op energie-efficiëntie. Door beide factoren te integreren is de gebruiker vrij om zelf te kiezen op welke 
maatregelen hij (in eerste instantie) zal inzetten. Gezien de grote diversiteit in functies/activiteit in niet-
residentiële gebouwen is een doorgedreven isolatie de gebouwschil namelijk niet altijd de meest kosten-
optimale of voor effectieve maatregel. Deze vrijheid is nu net één van de grote sterktes van deze aanpak.  
Verder wordt bij de berekening van het aandeel hernieuwbare energie opsplitsing gemaakt tussen groene 
elektriciteit en groene warmte. Elektriciteitsverbruik kan zo enkel door groene elektriciteit gecompenseerd 
worden en warmte alleen door groene warmte. Bij een gebouweenheid met een grote warmtevraag zal dus 
zeker aandacht moeten zijn voor een reductie van de warmtevraag of voor het gebruik van groene warmte, 
naast de investering in een PV-installatie. 
 
 


