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Inleiding 

Vanaf vandaag, 10 januari 2023, is de versie 13.5.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze versie 
is vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank vanaf 
24 januari 2023.  

In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van de wijzigingen in deze nieuwe versie. Naast 
deze wijzigingen zijn ook een aantal bugs opgelost die niet in dit document vermeld staan. U kunt deze 
raadplegen op de pagina ‘Gekende problemen’.  

 

1. Gekende problemen: stand van zaken 

Hieronder vindt u een stand van zaken van enkele belangrijke of impactvolle gekende problemen.  

1.1. Werken ‘in the cloud’ nog steeds afgeraden 

In nieuwsbrief 2022-01 werd afgeraden om te werken met bestanden die opgeslagen zijn op 
een cloudgebaseerde toepassing, zoals een gedeelde netwerkschijf of een online-
opslagtoepassing. Door problemen met de verbinding met deze toepassingen konden er 
foutmeldingen optreden, of konden bestanden corrupt worden en niet meer geopend 
worden.  
 
In 2022 heeft de softwareontwikkelaar gezocht naar een oplossing voor dit probleem. In de 
versie 12.5.7 werd een eerste oplossing geïmplementeerd, maar uit feedback van de 
verslaggevers blijkt dat het probleem tot op vandaag nog niet volledig opgelost is voor elke 
gebruiker. In het overzicht van de wijzigingen in de versie 13.0.1 werd daarom nogmaals 
afgeraden om te werken ‘in the cloud’. Ondertussen werkte de softwareontwikkelaar aan 
oplossingen om deze problemen te vermijden.  
 
Uit onze helpdesk blijkt echter dat verschillende gebruikers blijven verder werken ‘in the cloud’ 
en daardoor dus geconfronteerd worden met corrupte bestanden die niet meer te openen 
zijn. In veel gevallen zijn deze bestanden niet meer te herstellen, waardoor het hele bestand 
opnieuw aangemaakt moet worden.   
 
Het VEKA raadt daarom nogmaals expliciet aan alle gebruikers aan om niet rechtstreeks 
bestanden op te slaan ‘in the cloud’, of te openen vanuit dergelijke toepassingen.  

U slaat best de bestanden lokaal op om er dan verder in te werken.  

Zodra er zicht is op een definitieve oplossing voor dit probleem zal dit gecommuniceerd 
worden in de nieuwsbrief en op onze website.  

1.2. Bug nieuwe/gerenoveerde scheidingsconstructies 

In de versie 13.0.1 was een bug aanwezig waardoor bij bepaalde projecten niet meer 
afgetoetst werd of het gaat om een nieuwe scheidingsconstructie of niet. Hierdoor werden 
alle scheidingsconstructies beschouwd als “nieuw” en afgetoetst aan de Umax-eisen.  
  
Het gaat over projecten met aard van de werken “Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)”, en  
met verduidelijking aard van de werken: 
 

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-software/gekende-problemen-met-de-epb-software-3g
https://us8.campaign-archive.com/?u=6d5e627e3e775ab6d0f2432dd&id=23647fb60f
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-software/gekende-problemen-met-de-epb-software-3g
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• “Gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies die grenzen 
aan de buitenomgeving”, 

• “Gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³ of met minstens 
1 wooneenheid”,  

• “Uitbreiding met een BV groter dan 800 m³ of met minstens 1 wooneenheid”.  
 

In de versie 13.5.1 is deze bug opgelost en zal de vraag “nieuwe of gerenoveerde 
scheidingsconstructie” terug verschijnen. Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen is een 
conversie voorzien:  

• Voor projecten die nieuw aangemaakt zijn in de versie 13.0.1, zal er bij conversie naar de 
versie 13.5.1 een conversievenster verschijnen waarin u voor elke scheidingsconstructie 
kan aangeven of het om een nieuwe/gerenoveerde scheidingsconstructie gaat of niet.  

• Voor projecten die aangemaakt zijn in een versie vóór versie 13.0.1 zal voor de 
scheidingsconstructies die aangemaakt werden in een versie voor 13.0.1 de 
oorspronkelijke invoer automatisch ingevuld worden. Er zal voor deze 
scheidingsconstructies geen conversievenster verschijnen.  
Voor scheidingsconstructies die nieuw aangemaakt werden in de versie 13.0.1 is er 
echter geen conversie voorzien. Voor deze scheidingsconstructies zal u manueel de vraag 
moeten invullen. 

1.3. Problemen verbinding globale bibliotheek 

Sinds de versie 12.5.1 werden via de helpdesk regelmatig problemen gemeld met de 
verbinding met de (globale) bibliotheek. In de meeste gevallen loste een van de voorgestelde 
oplossingen op deze webpagina het probleem op.  
 
In de versie 13.5.1 zijn enkele verbeteringen aan de werking van de bibliotheek 
geïmplementeerd, waardoor dit probleem zich niet meer zou mogen voordoen.  
 
Moest u dit probleem toch nog ondervinden in de versie 13.5.1, gelieve ons dat te melden via 
de helpdesk.  

1.4. Problemen die voorkomen bij MAC-gebruikers 

In de versie 13.5.1 zijn een aantal ontwikkelingen gebeurd om de EPB-software beter te laten 
werken op MAC-computers. Zo zouden bepaalde opstartproblemen opgelost moeten zijn en 
is er ook actie ondernomen om het aantal crashes sterk te verminderen.  
 
Bent u een MAC-gebruiker en ondervindt u toch nog problemen met het werken in de EPB-
software? Gelieve ons dat te melden via de helpdesk. Bezorg ons dan de gegevens over het 
specifieke besturingssysteem dat u gebruikt, de logbestanden en een grondige beschrijving 
van het probleem.  

1.5. Startverklaringen en aangiftes voor bouwaanvraagjaar 2023 

Voor projecten met bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2023 zijn er enkele regelgevende 
wijzigingen die een invloed hebben op de formulieren van de startverklaring en de EPB-
aangifte. De nodige wijzigingen aan de startverklaring en de EPB-aangifte zijn momenteel nog 
niet volledig geïmplementeerd.  
 
Bijvoorbeeld: voor een nieuwbouwproject zal de nieuwe installatie-eis ‘lage 

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-software/helpdesk/helpdesk-epb-software-3g/bibliotheek-epb-software-3g
mailto:veka@vlaanderen.be
mailto:veka@vlaanderen.be
mailto:veka@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-software/helpdesk/helpdesk-epb-software-3g/foutmeldingen#algemene-foutmelding
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temperatuurverwarming’ nog niet zichtbaar zijn op de formulieren. De verhoogde eis op het 
minimum aandeel hernieuwbare energie is wel al zichtbaar.  
 
De wijzigingen aan de startverklaring zullen geïmplementeerd zijn in de volgende release van 
de EPB-software (verwacht februari-maart 2023). Moest u toch voor deze release al een 
startverklaring willen indienen, hou er dan rekening mee dat niet alle nodige informatie hierop 
zichtbaar zal zijn voor de aangifteplichtige.  
 
Indien mogelijk, wacht u best met het indienen van de startverklaring tot de volgende release 
van de EPB-software.  
 

1.6. Andere weergave in versie 13.5.1 

Bij het opstarten van de versie 13.5.1 zult u direct merken dat het uitzicht van de EPB-software 
op bepaalde vlakken gewijzigd is. Icoontjes zien er anders uit, bepaalde lettertypes zijn 
gewijzigd en de meeste pop-up-vensters hebben een andere look gekregen.  
 
Enkele screenshots hieronder uit enerzijds v13.0.1 en anderzijds v13.5.1 duiden deze 
verschillen.  
 
Deze wijzigingen zijn het gevolg van een aantal oplossingen van weergaveproblemen die 
doorgevoerd zijn in deze versie.  
 
Bij het gebruik van externe schermen met een zeer hoge resolutie waren deze wijzigingen al 
zichtbaar sinds de versie 12.5.7. Vanaf de versie 13.5.1 zijn ze voor alle gebruikers zichtbaar.   
 
 
Figuur: menubalk in versie 13.0.1 versus de menubalk in versie 13.5.1 

 
 

 
 
Figuur: pop-up voor het openen van een project in versie 13.0.1 versus versie 13.5.1 
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Figuur: pop-up voor ‘TRD materialen’ in versie 13.0.1 versus versie 13.5.1 
 

 

 
Figuur: invoervelden niveau ‘gebouw’ in versie 13.0.1 versus versie 13.5.1 
 

 
 

 
 

2. Gebruiksvriendelijkheid 

Zoals bij elke softwareversie is ook bij deze softwareversie gewerkt aan het verbeteren van de 
gebruiksvriendelijkheid. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen.  

2.1. Helpfunctie: linken naar de nieuwe website 

In verschillende helpteksten wordt een link gelegd naar een pagina op de EPB-pedia, waar u 
meer informatie kan terugvinden. Al deze links kregen een update na de verhuis van onze 
website naar de koepel van Vlaanderen.be.  

http://www.vlaanderen.be/epb-pedia


 

 

 

6 

    
    6 

EPB-software 3G: versie 13.5.1   

          Versie januari 2023 

2.2. Verbeteringen aan het dashboard 

Er zijn verschillende onterecht blokkerende validatieregels opgelost en enkele niet-
blokkerende foutieve validatieregels zijn herbekeken. 

2.3. Verbeteringen aan trage werking EPB-software 

Sinds de versie 11.5.1 ontvingen we regelmatig de melding dat voor relatief kleine projecten 
de software toch traag kon werken. Uit analyse door de softwareontwikkelaar bleek dat dit 
kwam doordat de EPB-software teveel informatie bijhield, waardoor de software trager 
werkte en er foutmeldingen (out of memory) konden voorkomen.  
 
In deze versie 13.5.1 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor dit probleem 
niet meer zal voorvallen.  

3. Wijzigingen voor aanvragen vanaf 2023 

3.1. Nieuwe eisen aandeel hernieuwbare energie voor IER/nieuwbouw, en EPW/EPN 

Zoals gecommuniceerd in EPB-nieuwsbrief 2022-06 wordt een hoger aandeel aan 
hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.  
 
Naast het optrekken van het minimumaandeel, zal het hernieuwbare aandeel voor 
vergunningsaanvragen vanaf 2023 op 3 manieren kunnen ingevuld worden.  

• De volledige energievraag voor verwarming en voor sanitair warm tapwater voor baden 
en douches wordt gedekt door een opwekker op basis van hernieuwbare energie (zoals 
een warmtepomp, of een energie-efficiënte stadsverwarming). 

• Via energie-efficiënte stadsverwarming komt restwarmte ook in aanmerking om te 
voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie. Externe warmtelevering valt 
onder energie-efficiënte stadsverwarming als de warmte minstens voor 50% afkomstig is 
uit hernieuwbare warmte, restwarmte, of een combinatie van beide. Externe 
warmtelevering valt onder energie-efficiënte stadsverwarming als de warmte minstens 
voor 50% afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, restwarmte, of een combinatie van 
beide. 

• Bij de keuze voor een participatie in hernieuwbare energie moet men 10 kWh/m² extra 
investeren dan bij het algemene eisenniveau. Daarmee wil men de bouwheer stimuleren 
om concrete maatregelen te nemen op de eigen site. Vanaf 2023 is ook gedeeltelijke 
participatie mogelijk. Daarbij wordt participatie ingezet als aanvulling op een andere 
maatregel. De voorwaarden voor de participatie wijzigen ook vanaf 2023: zo moet deze 
binnen een straal van 25 km gebeuren, en moet de participatie minstens 75 eurocent per 
kWh bedragen.  

Wanneer niet voldaan is aan deze eis zal de eis op het E-peil verstrengen met 15%. Als niet 
voldaan is aan de eis ‘verwarmingssysteem op lage temperatuur’ én niet voldaan is aan het 
minimumaandeel aan hernieuwbare energie, leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 
30%! 

Deze wijziging is voor de eerste keer geïmplementeerd in deze versie 13.5.1. De wijzigingen in 
de EPB-software zijn beperkt:  

• Voor een systeem van externe warmtelevering wordt opgevraagd of het om een energie-
efficiënte stadsverwarming gaat. Deze informatie kunt u terugvinden in de resultaten van 
het rekenblad.  
 

https://mailchi.mp/vlaanderen/wijzigingen-aan-de-epb-eisen-en-procedures-vanaf-2023
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Figuur: invoervelden voor een systeem van externe warmtelevering 

 

 

Figuur: tabblad resultaten van het rekenblad 

 

 

• Bij de keuze voor een participatie moet u nog steeds aanduiden of het project aan de 
voorwaarden voldoet. Vervolgens geeft u het participatiebedrag in. De software berekent 
zelf op basis daarvan de hoeveelheid hernieuwbare energie.  
 
Figuur: nieuwe invoervelden voor een participatie in hernieuwbare energie 

 

 

3.2. Nieuwe eis op lage temperatuur verwarming bij nieuwbouw (EPW en EPN) 

Zoals gecommuniceerd in EPB-nieuwsbrief 2022-06 wordt via de EPB-regelgeving een 
verwarmingsysteem op lage temperatuur verplicht bij nieuwbouw, als gekozen wordt voor een 
centrale verwarming met water als afgiftemedium. De verplichting geldt zowel voor 
woongebouwen als voor niet-residentiële gebouwen.  
 
Dat betekent voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 het volgende: 

• De ontwerpvertrektemperatuur van het water in het verwarmingssysteem mag 
maximaal 45°C bedragen. Bij de dimensionering van het verwarmingssysteem 
(vloerverwarming, volume van de radiatoren,…) moet daar rekening mee gehouden 
worden. 

https://mailchi.mp/vlaanderen/wijzigingen-aan-de-epb-eisen-en-procedures-vanaf-2023
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• De ontwerpvertrektemperatuur moet gestaafd worden via een conforme 
dimensioneringsnota waaruit blijkt dat het afgiftesysteem bij de gerapporteerde 
temperaturen het berekende warmteverlies per ruimte kan invullen. 

• Wanneer niet voldaan is aan deze voorwaarde zal de eis op het E-peil verstrengen 
met 15%. Dat is analoog aan niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel aan 
hernieuwbare energie. Als niet voldaan is aan de eis ‘verwarmingssysteem op lage 
temperatuur’ én niet voldaan is aan het minimumaandeel aan hernieuwbare energie, 
leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 30%! 

• Om gebruik te kunnen maken van de compensatiemogelijkheid van het S-peil moet 
ook aan deze nieuwe eis voldaan zijn (net zoals voldaan moet zijn aan de eis op 
minimaal aandeel hernieuwbare energie en een E-peil kleiner of gelijk aan 20). 

 
Deze wijziging is voor de eerste keer geïmplementeerd in de versie 13.5.1. In de EPB-software 
is hiervoor geen nieuwe invoer nodig. Alle nodige invoer (warmteafgiftemedium van het 
verdeelsysteem en de ontwerpvertrektemperatuur) werd voordien al opgevraagd. Wel kunt u 
in de resultatentabel zien of de eis van toepassing is (bij een verdeelsysteem met 
warmteafgiftemedium ‘water’), en of aan de eis voldaan is.  

Figuur: nieuwe eis in tabblad Resultaten 

 
 

Figuur: nieuwe eis in kleine resultatenvenster 

 
 
Let op: deze nieuwe eis is nog niet toegevoegd aan de formulieren van de startverklaring en 
de aangifte (zie punt 1.5). 
 

3.3. Vrijstelling minimaal installatierendement voor ruimteverwarming bij het behoud 
van een bestaande warmtepomp (renovaties) 

Voor vergunningsaanvragen van renovaties vanaf 1 januari 2023 geldt een vrijstelling van het 
minimaal installatierendement voor ruimteverwarming, voor bestaande warmtepompen die 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande warmtepomp 
behouden blijft; 

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/systeem/afgifte-huidig/dimensioneringsnota-huidig
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/technieken/verwarming-koeling-en-sanitair-warm-water/systeem/afgifte-huidig/dimensioneringsnota-huidig
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-eisen/s-peil#compensatiemogelijkheid
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• de warmtepomp is op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
niet ouder dan 15 jaar; 

• de vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte-elementen 
bedraagt minder dan 25% van de totale bruikbare vloeroppervlakte. 

Deze vrijstelling was er al voor ketels die aan de voorwaarden voldoen. 
 
Volledig analoog aan de vrijstelling voor bestaande ketels, moet u in de EPB-software een 
antwoord geven op drie vragen die de drie voorwaarden aftoetsen. Indien op alle drie de 
vragen positief geantwoord wordt, zal de vrijstelling gelden.  
 
Figuur: nieuwe invoervelden voor een warmtepomp bij een project met installatie-eisen 

 
 
Meer informatie vindt u op de EPB-pedia.  
 

3.4. Waarde bij ontstentenis voor de psi-waarde van mechanische doorboringen van 
gevelsystemen 

Voor bouwaanvragen vanaf 2023 is er in het Transmissiereferentiedocument een mogelijkheid 
toegevoegd om de mechanische bevestiging van buitenisolatiesystemen van gevels in te 
rekenen met een waarde bij ontstentenis. Voorheen moest de toeslag op de U-waarde altijd 
ingerekend worden via een numerieke berekening. (zie paragraaf 7.2.3.2.2 van het TRD, bijlage 
IV bij het MB van 28 december 2018) 
 
Deze waarde bij ontstentenis mag enkel gebruikt worden bij buitengevelsystemen die vallen 
onder een van twee typeoplossingen:  

• winkelhaak met T-profiel of 

• winkelhaak met houten draaglatten.  
Verder moet er nog voldaan zijn aan een aantal randvoorwaarden voor de draagmuur, de 
isolatie, de schroef en de winkelhaak.  
 
In de EPB-software is dit geïmplementeerd op gelijkaardige wijze als de mechanische 
bevestigingen die de isolatielaag doorboren.  
 
 

https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen-op-epb-plicht-epb-eisen/algemene-uitzonderingen-op-de-epb-eisen-voor-bouwaanvragen-vanaf-01-01-2023#behoud-van-een-bestaande-ketel-of-warmtepomp-niet-ouder-dan-15-jaar
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-regelgeving/ministeriele-besluiten-energieprestatieregelgeving/bijlagen-van-het-mb-van-28-december-2018#sb-bijlage-4-78e6483d-90a5-4df6-a5ac-461afca23769
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-regelgeving/ministeriele-besluiten-energieprestatieregelgeving/bijlagen-van-het-mb-van-28-december-2018#sb-bijlage-4-78e6483d-90a5-4df6-a5ac-461afca23769
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1. Druk op het icoontje (F) van de isolatielaag 

 
 

2. In de popup die verschijnt, duidt u aan dat er ‘mechanische bevestigingen gevelsystemen’ 
aanwezig zijn. Vervolgens vult u de nodige vragen in zodat de toeslag op de U-waarde 
berekend kan worden.  

 
 
Belangrijk hierbij is dat u zelf moet nagaan of aan de voorwaarden voldaan is om gebruik 
te maken van deze waarde bij ontstentenis. Als niet aan de voorwaarden voldaan is, moet 
de toeslag op de U-waarde numeriek berekend worden, volgens de bepalingen van de 
regelgeving.  

 
Let op: ook voor het inrekenen van de toeslag op de U-waarde door de mechanische 
doorboringen van een isolatielaag, is de invoer gewijzigd. Als er mechanische doorboringen 
zijn, moet u dit nu ook aanvinken bovenaan het tabblad. Vervolgens vult u daar alle nodige 
gegevens in, zoals ook daarvoor het geval was.  
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3.5. Geldigheid EPC bouw voor EPN 

De geldigheid van het EPC-bouw voor niet-residentiële gebouwen wijzigt naar 5 jaar, in plaats 
van 10 jaar momenteel. Dit om consistent te zijn met het EPC NR, het EPC voor niet-
residentiële gebouweenheden, dat vanaf 1 januari 2023 verplicht is bij verkoop, erfpacht, 
opstalrecht en verhuur. 
 
De geldigheid van 5 jaar gaat in voor alle EPB-aangiften die ingediend worden op de 
energieprestatiedatabank vanaf 1 januari 2023. 
 


