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1. INLEIDING 

Dit document zal u erbij helpen u vertrouwd te maken met versie 12.5 van de EPB-software.  
 
Er wordt verondersteld dat u al vertrouwd bent met de vorige versies. Indien dit niet het geval is, kunt u 
de handleidingen en de nuttige wenken die bij elke nieuwe versie van de software worden meegeleverd 
raadplegen, net als de didactische handleidingen van versie 10.5 en latere versies die voorhanden zijn 
op de website van Leefmilieu Brussel (http://www.leefmilieu.brussels/epb) 
 
Alle doorgevoerde wijzigingen vanaf V8.5.3 (veranderingen of incidenten) werden opgetekend in het 
document "lijst met wijzigingen in de EPB-software” dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu 
Brussel. Enkel de wijzigingen die uitleg vergen of benadrukt dienen te worden, komen aan bod in deze 
infofiche. 
 

 
 
 

Versie 12.5 is gemeenschappelijk met het Waals en het Vlaams Gewest. De software is drietalig. Elk 
Gewest dient evenwel de talen te kiezen die het wenst te implementeren en de vertalingen in verband 
hiermee te verstrekken. Het BHG heeft er bijvoorbeeld voor gekozen geen Duits te gebruiken, omdat er 
in deze taal geen support mogelijk was. U kunt de default-taal veranderen via het menu EPB-software 
> configuratie van de software > tabblad EPB-software. 
 
De versie 12.5 is de versie dat nu in gebruik is. Het integreert de laatste aanpassingen van de 
regelgeving voor de periode 2021 en 2022, de oplossing van gekende problemen en de verbetering van 
de gebruikerservaring. 
 
We wijzen u er ook nog eens op dat u tal van documenten, waaronder de regelgevende teksten, het 
vademecum, de FAQ, E-news en de infofiches, terugvindt op de EPB-pagina van onze website 
(http://www.leefmilieu.brussels/epb). 
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2. REGLEMENTAIRE AANPASSINGEN  

a. Urban - Schrapping van de verwijzingen naar BROH  

De software is aangepast om de oude verwijzingen naar het Bestuur Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting te vervangen door Urban. Dit betekent ook dat de formulieren zijn aangepast.  
 
 

 
 
Een klein incident dat de codering van de PJ in verband met deze vrijstelling verhinderde, zal in een 
latere versie worden gecorrigeerd. 
 
b. Ondernemingsnummer 

Er is een invoermasker toegepast, waardoor het ondernemingsnummer enkel in de vorm van 
"0XXX.XXX.XXX" kan worden ingevuld. Dit veld is zowel in de bibliotheek als in het conversiescherm 
aangepast. Er is ook een validatie van de conversie toegevoegd voor het geval de in het veld ingevoerde 
waarde niet overeenkomt met het gewenste formaat. Dit is ook toegevoegd in de documenten voor alle 
belanghebbende profielen. 
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c. Rijksregisternummer 

Er is een geformatteerd veld toegevoegd om het rijksregisternummer van de belanghebbenden te 
coderen. De bibliotheek en het conversiescherm werden ook aangepast. 
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3. AANPASSING OM DE CODERING VAN EEN WAND VAN HET TYPE DEUR VOOR EEN 

KRUIPRUIMTE MOGELIJK TE MAKEN . 

Men kan voortaan een deur naar een kruipruimte coderen. Bij het coderen moet het type omgeving van 
de deur worden gespecificeerd. Voor de codering van een deur in een muur wordt de standaardcodering 
gebruikt. 
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4. AANPASSING VAN DE XSD VOOR HET IMPORTEREN VAN RVV-GEGEVENS. 

a. Dakramen en 'floor-ceiling' terminologie. 

Het XSD-bestand voor de RVV is aangepast om rekening te houden met dakramen. Bovendien is de 
terminologie betreffende de 'floor-ground' gewijzigd in 'floor-ceiling' om verwarring te voorkomen.  
 
Hieronder staan enkele screenshots die de verschillen laten zien tussen de oude XSD links en de 
nieuwe rechts.  

 
 
b. Schrapping van de administratieve gegevens 

Het XSD-bestand bevat niet langer de administratieve gegevens (met name de verwijzing naar het 
betrokken gewest).  
 
De aanpassingen voor deze verandering zijn complexer en veel talrijker dan de aanpassingen 
betreffende de dakramen en de 'floor-ground'. U moet dus uw hele document controleren om zeker te 
zijn dat de informatie correct is. 
 
Aarzel niet om de voorbeeldbestanden te hernemen die zich in de root van uw EBP-software-installatie 
bevinden. 
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5. VENTILATIE  

a. Regelsysteem type IDA-C1 en IDA-C2 

Er is een zin toegevoegd die zegt dat mechanische ventilatiesystemen uitgerust met een regelsysteem 
van type IDA-C1 en type IDA-C2 verboden zijn vanaf 01/01/2023 en de validatie is geschrapt om 
verwarring te voorkomen. Als deze regelsystemen worden geselecteerd, worden alle gecodeerde 
mechanische debieten (buitenlucht en hergebruikte lucht) op 0 gezet en uitgegrijsd. 
 

 
 

6. CONTINUÏTEIT IN DE OVERGANG NAAR JAVAFX 

Er wordt een nieuwe software-infrastructuur opgezet en de Java Swing-technologie wordt geleidelijk 
vervangen door JavaFX. Dit nieuwe framework wordt sequentieel ingevoerd met de nieuwe versies van 
de EPB-software. Deze versie bevat de laatste wijzigingen aan de eenvoudige elementen. Het uitzicht 
van de EPB-software blijft geleidelijk veranderen. 

7. OMZETTING VAN EPB-BESTANDEN  

Het is mogelijk om bestanden van versies 2.5 en later om te zetten. Voor elk bestand dat met deze 
versies is aangemaakt wordt automatisch voorgesteld om het om te zetten wanneer ze worden geopend 
in versie 12.0 
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Opmerkingen:  
• Met het oog op de veranderingen in de regelgeving is het noodzakelijk om aandacht te besteden 

aan bepaalde ontwikkelingen. 
• Eenmaal een bestand is omgezet en opgeslagen, kan het niet meer gebruikt worden in een 

vorige versie, maar de software maakt automatisch een .bak-bestand aan waarmee het bestand 
in zijn staat vóór de omzetting behouden kan blijven. Hiervoor dient u enkel het ".bak"-bestand 
te wijzigen in ".epb" zodat dit bestand kan worden gebruikt in de oude versie van de EPB-
applicatie voor de omzetting. 

8. CONVERSIE VAN DE BIBLIOTHEKEN  

Elke softwareversie gebruikt twee verschillende bibliotheken (een project- en globale bibliotheek). Ze 
worden automatisch geconverteerd tijdens een kleine automatische update. 
 
De import- en exportfuncties zijn toegankelijk vanaf de "bibliotheek"-menu's. Meer details vindt u in het 
hoofdstuk "Exporteren en importeren van de bibliotheek" in de online hulp. 


