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Inhoud 

Dit document beschrijft de methodologie die de EPB-certificateur openbaar gebouw moet toepassen om een 

EPB-certificaat op te stellen voor een openbaar gebouw gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 

(hierna certificaat genoemd). 

Het wordt vervolledigd met twee bijlagen: 

• Bijlage 1 met algemene inlichtingen; 

• Bijlage 2 met de gedetailleerde stappen aan de hand waarvan men het beschermd volume kan 

bepalen; 

 Het protocol is het technische document voor de certificateur om het “openbaar” certificaat op te 

maken zodra de EPB-beheerder het te certificeren gebouw in de software heeft geïdentificeerd. De 

overige stappen verbonden met de tenuitvoerlegging van het certificaat (aanwijzing van de beheerder, 

identificatie van het gebouw,...), alsook de algemene voorstelling van de EPB-certificering openbaar 

gebouw en de handleiding bij de software staan uitgelegd in de gebruikershandleiding voor het 

opmaken van EPB-certificaten voor openbare gebouwen op de website van Leefmilieu Brussel en op 

de tools-pagina van de software. 

 

 

Gebruik van symbolen 

Het symbool "NEW" geeft belangrijke aanpassingen aan in de nieuwe versie van het protocol voor openbare 

gebouwen certificering ten opzichte van de versie van maart 2022. Met een belangrijke aanpassing bedoelt men 

elke aanpassing die een invloed heeft op de manier van werken van de certificateur. Wanneer dit geplaatst 

wordt na een titel of een subtitel geeft dit aan dat dit punt in zijn volledigheid werd aangepast. Wanneer dit 

symbool zich echter naast een paragraaf bevindt, geeft zijn positie aan dat alleen deze paragraaf werd 

gewijzigd. 

Verduidelijkingen van bepaalde punten, alsook herwerkingen van paragrafen voor een beter begrip zonder dat 

de betekenis ervan gewijzigd werd, worden niet aangeduid door het symbool "NEW". Idem wanneer de 

structuur van het protocol werd aangepast, bijvoorbeeld wanneer bepaalde paragrafen werden verplaatst 

zonder dat hun betekenis hierdoor werd veranderd.  

 

Het uitroepteken vestigt de aandacht op bepaalde punten, welke noodzakelijk zijn voor het werk van de 

certificateur. Het wordt ook gebruikt om aan te duiden welke fouten vermeden moeten worden. 
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1 Algemene voorstelling 

1.1  Inleiding 

Alle gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die onder het toepassingsgebied van de EPB vallen 

(BWLKE, art. 2.2.1, afdeling 8.2) en waarvan meer dan 250 m² wordt betrokken door een of meerdere publieke 

organisaties, moeten een EPB-certificaat openbaar gebouw laten opmaken en uithangen (BWLKE, art. 2.2.14, 

§ 2, art. 2.2.13 § 3). Dit certificaat moet worden opgesteld volgens de wettelijke voorschriften en de door 

Leefmilieu Brussel opgestelde tools. 

Concreet worden de administratieve handelingen uiteengezet in 10 stappen (pagina Een EPB-certificaat 

openbaar gebouw opstellen of vernieuwen). Op de website van Leefmilieu Brussel is eveneens een test 

beschikbaar om het al dan niet openbaar karakter van een gebouw te bepalen (pagina Valt uw organisatie onder 

deze regelgeving?), met de definitie van de termen “gebouw” en “gebruiker”.  

Stap 8 is de eigenlijke opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw (hierna certificaat genoemd). Dit kan 

enkel gebeuren door een erkend certificateur openbaar gebouw (BWLKE, art. 2.2.13 § 3) die de instructies van 

dit protocol en zijn bijlagen moet naleven (Erk., art. 6, 1°). 

Voor de geloofwaardigheid van de energieprestatiecertificering is het immers cruciaal dat de in dit protocol en 

zijn bijlagen beschreven methodologie strikt toegepast wordt zodat alle identieke openbare gebouwen op 

gelijke wijze geëvalueerd worden. 

Ten slotte moet het EPB-certificaat openbaar gebouw opgesteld worden in de software Certibru-Publi (Erk., art. 

6 1°), die toegankelijk is via het platform EPB-Desk&PLAGE. Een volledige gebruiksaanwijzing van de software 

kan worden geraadpleegd in deel 4 van de Gebruikershandleiding. 

 Bij vragen, suggesties of problemen in verband met dit protocol of de software, is het enige 

contactpunt van de certificateur met Leefmilieu Brussel de helpdesk, te bereiken via het e-mailadres 

certibru-publi@leefmilieu.brussels. 

1.2  Wettelijke basis 

De EPB-certificering van openbare gebouwen wordt ten uitvoer gelegd op grond van de volgende regelgevende 

teksten: 

1° De Europese EPB-richtlijn, die in 2010 werd herzien en in 2018 werd geamendeerd ; 

2° Het 'BWLKE', ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing (BWLKE); 

3° Besluit van 13 december 2018 betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw (Cope) en de twee 

bijlagen: 

i. Bijlage 1 : Berekeningsmethode (RM Cope); 

ii. Bijlage 2 : Categorieën van openbaar gebouw en hun energieklassen (Cat Cope); 

4° Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat Openbaar gebouw (Cope 

Model); 

5° Het besluit 'Erkenningen', besluit van 17 februari 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-

certificaat Openbaar gebouw (Erk); 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaa-13
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaa-13
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaa-12
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaa-12
https://www.peb-epb.brussels/EPB-Desk/pages/login.xhtml
mailto:certibru-publi@leefmilieu.brussels
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6°  Besluit van 26 januari 2017 tot vaststelling van richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen 

van de energieprestatie van de EPB-eenheden, de bijlage 1 en 2: 

i.  Bijlage 1 : "Gebouwindeling" (RL Indeling) ; 

ii. Bijlage 2 : "Meetcode" – Officieuze gecoördineerde versie van 22 november 2018 (RL 

Meetcode) ; 

Dit protocol werd daarenboven zoveel mogelijk afgestemd op de volgende reglementeringen : 

7° Het besluit ‘Eisenbesluit EPB-verwarming’, besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 

juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB 

eisen (Verw). 

8° Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het 

Gebruik van Energie (PLAGE) 

Ten slotte werden enkele definities overgenomen van de volgende regelgevingen: 

9° De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (OELEK); 

10° De ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende 

wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (OGAS). 

 

1.3 Rekenmethode 

De rekenmethode wordt toegelicht in de wetgeving (RM Cope). Ze staat samengevat in onderstaand schema 

(Figuur 1). De variabelen in het grijze kadertje bovenaan dit schema zijn de gegevens die u op basis van dit 

protocol invoert. De variabelen in het grijze kadertje onderaan dit schema zijn de energieprestatie-indicatoren 

van op het certificaat. De variabelen tussen deze twee kadertjes komen overeen met een bepaalde verwerking 

in de software om deze indicatoren te berekenen volgens de vergelijkingen die in de rekenmethode staan 

beschreven. 
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Figuur 1 Algemene volgorde van de rekenmethode voor EPB-certificering van een openbaar gebouw. De teksten in 

hoofdletters stemmen overeen met de bewerkingen. De andere teksten wijzen op kernvariabelen. 
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2 Een EPB-certificaat openbaar gebouw opstellen - checklist 

We stellen deze checklist voor om u beter te helpen bij het opstellen van het EPB-certificaat openbaar gebouw 

volgens het protocol. U kan ze natuurlijk aanvullen met uw ervaring op het terrein. 

☐ U behoort niet tot de publieke organisatie: haal de overheidsopdracht binnen 

Publieke organisaties zijn onderworpen aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Bijgevolg moet u vooraleer een 

gebouw te certificeren meestal ingaan op een offerteaanvraag via overheidsopdracht en geselecteerd worden. Vervolgens 

krijgt u een bestelbon (als de opdracht uit meerdere percelen bestaat, krijgt u een bon per binnengehaald perceel). 

Opmerkingen: 

• Leefmilieu Brussel is niet gemachtigd om de contractuele relaties tussen certificateurs en publieke organisaties te 

regelen en kiest dus geen partij bij geschillen. We raden u dan ook aan om in het bestek te controleren of de 

organisatie zich ertoe verbindt voldoende menselijke, financiële en temporele middelen ter beschikking te stellen 

om u toe te laten alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om een certificaat op te stellen. 

• Controleer ook de documenten die u bij uw offerte moet voegen en het aantal offertes/prijzen dat u moet indienen. 

Dit hangt af van het soort opdracht. Het is aangewezen om deze vragen met betrekking tot de procedure te stellen 

aan de ambtenaar verantwoordelijk voor de opdracht VOOR u uw offerte indient, omdat, indien uw offerte fouten 

bevat of er documenten ontbreken, de publieke organisatie uw offerte als onontvankelijk mag beschouwen.  

• Ten slotte is het mogelijk dat een organisatie de certificeringskosten betaalt voor een andere publieke organisatie. 

 

☐ Contacteer de EPB-coördinator en stuur hem de inhoud van bijlage 1 door zodat hij de algemene inlichtingen 

kan voorbereiden (tabblad Algemeen; bijlage 1). 

Als uw gesprekspartners niet bekend zijn met de reglementering of de functie van EPB-beheerder en/of EPB-coördinator 

nog niet werd toegekend, verwijs de persoon belast met de uitvoering van de opdracht dan door naar de pagina "Een EPB-

certificaat openbaar gebouw opstellen of vernieuwen" en overloop met hem de 10 stappen. Toon hem hoe hij een specifiek 

deel van de Handleiding kan raadplegen via de website en verwijs hem, indien nodig, door naar de facilitator Duurzame 

gebouwen (algemene vragen) of naar de Help Desk (specifieke vragen). 

We raden u aan om te eisen dat eenieders rol en functie vanaf het begin duidelijk bepaald is, om verwarring en overmatige 

werklast te vermijden. 

 

☐ Controleer of u werd aangesteld in de software 

Als het gebouw in uw gebouwenlijst staat (scherm EPB-gebouwen), dubbelklik er dan op en controleer of u wel degelijk de 

rol van certificateur hebt: 

Zo ja → OK 

Zo nee, vraag dan aan de EPB-coördinator/EPB-beheerder of, indien die er niet is, aan de opdrachtverantwoordelijke of het 

gebouw al aangegeven is in de software. Verwijs hen hiervoor naar stappen 3 tot 7 van de tabel op de website. Herinner hen 

eraan dat u geen certificaat kunt opstellen zolang de EPB-beheerder het gebouw niet in de software aangegeven heeft en 

de EPB-coördinator u niet als certificateur heeft aangeduid. 

  

https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/verplichtingen-en-vergunningen/epb-certificaat-openbaar-gebouw#:~:text=raadplegen%20(deel%202.2.3.2).-,Een%20EPB%2Dcertificaat%20openbaar%20gebouw%20opstellen%20of%20vernieuwen,-Uw%20publieke%20organisatie
https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/verplichtingen-en-vergunningen/epb-certificaat-openbaar-gebouw#:~:text=raadplegen%20(deel%202.2.3.2).-,Een%20EPB%2Dcertificaat%20openbaar%20gebouw%20opstellen%20of%20vernieuwen,-Uw%20publieke%20organisatie
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☐Controleer het statuut van het gebouw (Tabel 1): 

Tabel 1 Statuten van het EPB-gebouw. 

Marker Statuut Wat te doen? 

 
Te certificeren Er is geen geldig certificaat (meer) voor dit gebouw. U kan vanaf nu het certificaat 

opstellen/vernieuwen. 

 
Geldig certificaat Er is een geldig certificaat voor dit gebouw. U moet tot 1 maand voor de 

vervaldatum wachten om het certificaat te vernieuwen, de gegevens te wijzigen en 

als certificateur aangeduid te worden. 

 
Certificaat weldra 

vervallen 

Het certificaat vervalt binnen minder dan een maand. U kan het vanaf nu 

opstellen/vernieuwen. 

 
Vrijstelling Zie deel 6 

 

☐ Controleer of het een eerste certificaat of een vernieuwing betreft. 

Als u dubbelklikt op een gebouw, krijgt u de details van het gebouw te zien, m.a.w. alle gegevens die het kenmerken. Als het 

reeds gecertificeerd werd, staan de voordien opgestelde certificaten gegroepeerd onder het tabblad "Certificaten" en 

worden de voor het laatste certificaat ingevoerde gegevens weergegeven in de verschillende tabbladen. Het certificaat moet 

"vernieuwd" worden. 

 U kan de vroeger ingevoerde gegevens hergebruiken, ook degene die werden ingevoerd door een 

andere certificateur, maar u blijft verantwoordelijk voor elk certificaat dat u opstelt.  

Concreet: 

1° Zorg ervoor dat u over de aanvaardbare bewijsstukken van het vorige certificaat beschikt: 

• U heeft het vorige certificaat opgesteld: u beschikt reeds over de bewijsstukken.  

• Uw collega heeft het vorige certificaat opgesteld (zelfde firma): vraag hem om een kopie van de bewijsstukken en 

overloop ze om de invoering te bevestigen. 

• Een certificateur die voor een andere firma werkt heeft het vorige certificaat opgesteld: vraag de lijst van 

aanvaardbare bewijsstukken aan de publieke organisatie, die zich ertoe dient te verbinden u deze te bezorgen voor 

u uw offerte indient. Vraag die vervolgens aan de EPB-coördinator en overloop ze dan om de invoering te 

bevestigen. Als de publieke organisatie u deze bewijsstukken niet kan verstrekken, ga er dan van uit dat u een 

"eerste certificaat" opstelt. 

2° Vraag schriftelijk aan de EPB-coördinator of er sinds het vorige certificaat wijzigingen hebben plaatsgevonden (bv.: 

vervanging verwarmingsinstallatie, een publiek gebruiker heeft het gebouw verlaten, enz.), die gestaafd worden door 

bewijzen (deel 3). 

 

☐ Bereid uw bezoek voor. 

 Het is verplicht het gebouw te bezoeken voor een 1e certificaat of als u het certificaat vernieuwt 

van een gebouw dat voordien gecertificeerd werd door andere firma of als de configuratie van het 

openbaar gebouw of van de technische installaties ervan gewijzigd is (uitbreiding, nieuwe publieke 

gebruiker, wijziging van de meters, enz.). In de andere gevallen is het aan u om te beoordelen of een 

nieuw bezoek nodig is, afhankelijk van de aanvaardbare bewijsstukken waarover u beschikt. 

• Spreek met de EPB-coördinator een datum af die past voor de bezetters. Vraag hem de bezetters op de hoogte te 

brengen van uw komst.  
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• Indien iemand in het gebouw deze functie vervult, kan een bezoek aan de technische installaties door de 

technische verantwoordelijke of de energieverantwoordelijke u helpen om de werking van het gebouw sneller te 

begrijpen en de gegevens die u nodig heeft in te zamelen. 

• Zorg voor uw veiligheid: sommige technische lokalen zijn niet toegankelijk zonder voorafgaande toelating. 

Vraag aan de EPB-coördinator de IDPBW op de hoogte te brengen van uw bezoek en volg de veiligheidsregels 

van de IDPBW. Als u om veiligheids- of gezondheidsredenen (bv. hartklachten, zwangerschap) geen toegang 

krijgt tot bepaalde ruimten die nodig zijn om aanvaardbare bewijzen te verzamelen (bv. stookplaatsen): 

breng Leefmilieu Brussel zo snel mogelijk op de hoogte en licht de situatie toe (bv. weigeringsbrief van de 

IDPBW, enz.). 

Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af bij ongevallen. 

• Vraag de plannen van het gebouw en ga via satellietbeelden of street view na of er (vermoedelijke) 

gemeenschappelijke muren te bespeuren zijn, wat tijdens uw bezoek bevestigd dient te worden. 

o Als er digitale plannen bestaan, kan u hiermee de EPB-oppervlakten gemakkelijker berekenen. 

• Vraag aan de EPB-coördinator of er meerdere bezetters in het gebouw zijn. Indien ja, vraag hem dan meer 

informatie over hun aard en om aan te geven wie welk lokaal en welke verdieping/vleugel gebruikt. 

• Houd een exemplaar van de plannen (op papier of digitaal) klaar om er aantekeningen op te maken tijdens uw 

bezoek. 

• Vraag een kopie van het logboek om de verwarmingsinstallatie beter te begrijpen; zorg voor een exemplaar van 

de plannen van de technische installaties (+ distributienet) - indien deze beschikbaar zijn - om te gebruiken tijdens 

uw bezoek. Opgelet: in bepaalde stookruimtes is er geen wifi. 

• Vraag een kopie van het implementatieplan van de elektrische installatie, indien dit bestaat. 

• Lijst de gegevens van bijlage 1 op die de EPB-coördinator u nog niet verstrekt heeft. 

• Noteer het adres dat u wordt meegedeeld om naar het openbaar gebouw te gaan, evenals dit vermeld op de 

pagina "Contacten" van de publieke organisatie ➔ deel 5 

• Herinner de EPB-coördinator eraan de sleutels en/of badges te gaan ophalen. 

 

Tijdens uw bezoek: 

☐ Neem veel foto’s ➔ deel 3.2.1 

☐ Ga na of er eventueel andere bezetters zijn (definitie op onze website + Handleiding deel 2.2.3.1): meerdere 

brievenbussen, bellen of uithangborden aan de ingang van het gebouw, … Indien er meerdere bezetters zijn ➔ 

deel 6: 

• Wie gebruikt welke verdieping/vleugel? 

• Gedeelde ruimtes? 

• Zijn de andere bezetters publiek of privaat/particulier? Als vermoed wordt dat ze publiek zijn, dient u 

onmiddellijk contact op te nemen met de EPB-beheerder zodat deze contact met hen kan opnemen. 

☐ Opslagplaatsen, parkings, archieflokalen, lokalen voor industrieel gebruik: bekijk of ze langs buiten 

toegankelijk zijn via een van de rest van het openbaar gebouw losstaande ingang. Kijk of er vaste warmte-

/koellichamen zijn en bepaal hun verwarmingsvermogen (indien dit niet mogelijk is, het type lichaam, model, 

merk) ➔ deel 8.2. 

☐ Controleer of de plannen overeenkomen met wat u ter plaatse vaststelt: 

• Controleer of wat u bezoekt overeenkomt met wat op de kaart in de software geïdentificeerd staat ➔ deel 5 

• Controleer de afmetingen en de schaal van de plannen door in enkele lokalen een opmeting te doen en noteer de 

aanwezigheid van uitbreidingen, toegevoegde of verwijderde scheidingswanden, openingen naar andere 

gebouwen enz. Bepaal de afmetingen van de ontbrekende elementen ➔ deel 3.4.2 

• Als u te veel afwijkingen vaststelt, heeft u het recht de publieke organisatie te vragen plannen te laten opstellen 

door een landmeter. Deel 3.4.2 bepaalt immers dat er aantekeningen op de plannen aangebracht dienen te 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaa-12
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worden en dat tegelijkertijd enkele fouten gecorrigeerd kunnen worden, maar alle plannen van een gebouw 

opnieuw opstellen maakt geen deel uit van de opdracht van de certificateur. 

• Meerdere bouwlichamen: ga na of deze een enkel gebouw vormen volgens de definitie van gebouw (Handleiding 

deel 2.2.3.2 of website)  

☐ Teken de plannen aan met uw observaties: 

• Ruimtes met VASTE warmte- of koellichamen (uitgezonderd ventilatie-uitstoot) ➔Bijlage 2 

• Activiteit van de ruimtes ➔ deel 8.4 

• Aanwezigheid van douches, wateroppervlakken, restaurant, ... of elk ander element dat wijst op een gebruik van 

SWW ➔ deel 10.7 

o Het SWW voor het afwaswater in de kitchenettes wordt dikwijls geproduceerd door kleine, losstaande 

elektrische boilers. Hier moet geen rekening gehouden mee worden. 

• Lokalen die niet gebruikt worden voor werken ➔ deel 9.3 

• Lokalen die niet lucht- en/of waterdicht zijn ➔ Bijlage 2 

Voorbeelden: een zolder onder een dakhelling met ontbrekende dakpannen, een gang of parking die enkel 

afgesloten is met traliewerk, een portaal, een lokaal met een kapot of ontbrekend en niet afgedicht venster, een 

galerij, … 

• Zonnepanelen ➔ deel 10.8 

☐ Onderzoek of er isolatiemateriaal aanwezig is ➔ Bijlage 2 

• Om een muur als geïsoleerd te beschouwen, moet u ofwel zelf de aanwezigheid van isolatiemateriaal vaststellen 

ofwel beschikken over bewijs (cf. deel 3.4). 

• Visuele vaststellingen: Als er valse plafonds zijn en u heeft de toestemming, hef dan een tegel op om in de 

technische laag te kijken. Ga na of er isolatiemateriaal aanwezig is ter hoogte van de gevelopeningen. 

• Beoordeel de staat van de muren waarvan het isolatiemateriaal niet zichtbaar is (bv.: gevelmuur met bepleisterde 

binnenkant en de buitenkant bekleed met gevelsteen). Als ze recent lijken, vraag of er isolatiemateriaal geplaatst 

en vraag hier ook een bewijs van (deel 3). 

• Enkel of dubbel/driedubbel glas? 

• Deels geïsoleerde muren (bv.: ramen met dubbel glas en niet-geïsoleerde muren): als niet-geïsoleerd te 

beschouwen (cf. bijlage 2) 

☐ Meet de hoogte onder plafond van de kelders en technische lokalen (binnenafmetingen): ≥ of < 2,10 m ➔ 

deel 9 

☐ Hellend dak: vind de kant waar de binnenafmetingen < 2,10 m zijn ➔ deel 9 

☐ Bezoek de stookruimte(s) ➔ bijlage 1 + deel 10 en 11 

• Raadpleeg het logboek, de EPB-oplevering of -diagnoseattesten. Soms ligt er ook een plan van de technische 

installaties in de stookruimte. 

• Als er geen gegevens zijn, volg dan de leidingen en de typeplaat van de ketels. 

• Identificeert de warmteopwekkers : welke energiedrager: gas, stookolie, hout, …? 

• Vraag welke warmteopwekkers enkel in geval van panne gebruikt worden (+ aanwezigheid manuele kranen) 

• Controleer of het aantal verwarmingsketels (uitgezonderd degene die enkel in geval van panne gebruikt worden) 

wel degelijk overeenstemt met het aantal attesten van periodieke controle ➔ Bijlage 1 

• Warmtekrachtkoppeling aanwezig ➔ deel 10.8.4 

• WP aanwezig ➔ deel 0  

• Boiler voor SWW verwarmd door thermische zonnepanelen ➔ deel 10.8.3. 

• SWW geproduceerd door middel van PV-heater: het verbruik afkomstig van de FV niet meerekenen cf. deel 10.8.2. 

• Hergebruik van industriële warmte: Leefmilieu Brussel contacteren 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/het-epb-certificaa-12
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• Aanwezigheid van douches, watervlakken, restaurant, ...: hoe wordt het SWW geproduceerd? Als het 

verwarmingssysteem gecombineerd wordt met de productie van SWW, wordt de warmte geleverd voor de 

productie van SWW/verwarmingswater gemeten? ➔ deel 10.7 (normalisatie) 

• Elektrische verwarming of WP: wordt het verbruik van de WP/de elektrische verwarming gemeten door een 

elektrische submeter? Is de WP omkeerbaar (koeling)? ➔ Bijlage 1 + deel 10.7 (normalisatie) 

 

• Is het verwarmingssysteem collectief (= de verwarmingsinstallatie produceert warmte voor meerdere EPB-

eenheden)? Welke ruimtes worden er door bediend? U kan dit terugvinden: 

o ofwel in de attesten van periodieke controle/EPB-diagnoseattest 

o ofwel op een distributieplan 

o ofwel op basis van de aanwijzingen op de verdeelkringen van de verwarmingsinstallaties. 

• Bij collectieve verwarming: de aanwezigheid van warmtemeters op de verdeelkring, bij binnenkomst in elk 

gebouw en/of in elke EPB-eenheid controleren. ➔ deel 11.2 

• Gemengde en niet-certificeerbare ruimtes: hebben ze hun eigen verwarmingssysteem? ➔ deel 11.2 

☐Meetpunten ➔ deel 10 

• Gas en elektriciteit: waar staan de officiële meters? 

• Stookolie, hout, biomassa: is er een meter/debietmeter vóór de opwekkers ? ➔ deel 0 

• Neem een foto van iedere meter en noteer het meternummer. 

☐Analyseer de elektrische schema’s en meters ➔ delen 10 en 11 

• Een meter lezen: tutorial (SIBELGA) 

• Welk type meter: digitaal/analoog, uni-/bidirectioneel, enkelvoudig, tweevoudig? 

• Gemengde en niet-certificeerbare ruimtes: hebben ze hun eigen elektriciteitsmeters? Of is er submeting waardoor 

hun elektriciteitsverbruik gekwantificeerd kan worden? ➔ deel 11.2 

• Elektrische fietsen en/of voertuigen? Wordt hun verbruik gemeten ter hoogte van de oplaadpalen of door een 

submeter? ➔ deel 11.3 

• Andere energieverslindende of industriële apparatuur? Wordt hun verbruik gemeten? ➔ deel 11.3 

• Zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling: op welke meter is de elektriciteitsproductie aangesloten? ➔ deel 11.2 

 

☐Plaatsing, stopzetting, wijziging van een meter of een submeter, panne in de loop van de 

certificeringsperiode ➔ deel 10.9 

☐Vind de verbruiks- en/of injectie gegevens (officiële meters + submeters) 

• Vraag of er opnames zijn gebeurd, of er een energieboekhouding wordt bijgehouden. Zo ja, vraag een export.  

o Is er een datalogger in de buurt van de meters? Een antenne of kabel om de gegevens door te sturen? 

Een USB-stick in de meter? De standen worden zeker automatisch opgemeten en opgeslagen in een 

energieboekhoudingsprogramma ➔ vraag een export 

• Officiële meters: vraag aan de EPB-coördinator een kopie van de facturen + controleer of de meternummers op de 

facturen overeenkomen met degene die u geïdentificeerd heeft + vergelijk de gegevens bekomen op basis van de 

exports met de facturen 

☐Gemengde en niet-certificeerbare ruimtes 

U moet zich enkel iets van deze ruimtes aantrekken als het nodig is het verbruik/de productie van energie te verdelen naar 

rato van de oppervlakten (deel 11.2): kunnen ze bezocht worden? Zijn er plannen? ➔ Bijlage 2 

 

Gebruik na afloop van uw bezoek het protocol voor de invoer. 

https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/meteropneming/hoe-mijn-meterstanden-afezen
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☐Sla de aanvaardbare bewijsstukken, plannen en foto's op het ogenblik dat de EPB-coördinator u deze 

doorstuurt en na uw bezoek ➔ deel 3.1 

☐Bepaal het gecertificeerde kalenderjaar i ➔deel 4 

☐Start het certificaat op en controleer of de software wel degelijk voorstelt om jaar i te certificeren. 

Klik in het tabblad Certificaten op "+". De software stelt dan het of de voor dit gebouw toegelaten jaar of jaren voor. 

Als de verbruiksgegevens nog niet beschikbaar zijn voor het of de door de software voorgestelde kalenderjaar of -jaren, 

moet de EPB-coördinator een verzoek tot vrijstelling indienen (Handleiding deel 2.2.4.2). 

Opmerking: de EPB-beheerder/-coördinator kan de gegevens van de tabbladen Plaats, Publieke bezetters en Algemeen 

wijzigen zolang er geen certificaat lopende is. Van zodra u een certificaat opstart (statuut: "Lopend"), kan enkel u de 

gegevens ervan nog wijzigen. Dit om slechte verwerking te vermijden. 

☐ Controleer en verbeter desgevallend de ligging van het gebouw (tabblad Plaats) ➔deel 5 

☐ Valideer de verplichte gegevens in bijlage 1 

☐ Controleer of de gegevens in het zwart in bijlage 1 allemaal ingevoerd zijn (tabblad Algemeen) 

☐ Baken de publieke bezetters en de openbare ruimten af ➔ deel 6 

☐ Baken het beschermd volume van het openbaar gebouw af ➔ Bijlage 2 

☐ Deel het beschermd volume op in categoriezones en noteer uw indeling op de plannen ➔deel 8.4 

☐ Bereken de EPB-oppervlakte van elke zone ➔ deel 9 

☐ Geef de omtrek van het BV en de indeling in zones aan op de geannoteerde plannen en importeer ze 

☐ Voer deze gegevens in de software in (tabblad Zones),  

☐ Geef desgevallend de periodes van leegstand in (tabblad Periodes van leegstand) ➔ deel 9.3 

☐ Maak een meetpunt l aan per meter en/of brandstofvoorraad (tabblad Verbruik/Prod) 

• Voer de technische kenmerken van elk punt in (subtabblad Algemeen) ➔ deel 10.2 

• Vermeld de bron van de gegevens (subtabblad Algemeen) ➔ deel 10.6 

• Brandstof andere dan gas: vermeld of de opname gebeurt op basis van de meters of van de geleverde 

hoeveelheden ➔ deel 10.9 

• Bereken en voer het normalisatiepercent in (subtabblad Algemeen). Kies anders een waarde in de keuzelijst 

naargelang het gebruik ➔ deel 10.7 

• Warmtekrachtkoppeling, WP, thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen ➔ deel 10.8 

• Voer de verbruiks-/productie-/leveringsperiodes en de afgenomen/geherinjecteerde/geleverde hoeveelheden in 

(subtab Verbruik/Prod)  

• Verbind elke meetpunt met de bediende categoriezones (subtabblad Zones) ➔ deel 11.2 

• Bepaal of het gemeten verbruik verdeeld moet worden en of er aftrekken moeten worden uitgevoerd ➔ deel 11.2 

• Beoordeel of er andere verbruiken kunnen worden afgetrokken ➔deel 11.3 

☐ Corrigeer de fouten , bekijk dan een preview van de resultaten via het invoerverslag (tabblad Certificaat) ➔ 

deel 12.2 

☐ Bevestig dat u de waarschuwingen gelezen heb of verbeter ze ➔ deel 12.2 

☐ i = 2020 of 2021: Lees de e-news van 15/02/2021 om het resultaat van het certificaat in een context te plaatsen 

(tabblad Certificaat, veld Acties) ➔ deel 0. 

☐ U stelt een daling van het EPB-niveau vast: werden er acties uitgevoerd (bv.: dakisolatie, afstelling van de 

verwarmingsinstallatie enz.)? ➔ Ja ➔ noteer deze dan in het veld "Actie" (tabblad Certificaat) ➔ deel 0. 

https://cdn.flxml.eu/r-ed8e928255793632f34dc103b7f5fd2c7b1619b2bd91421e
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 Door de bekendmaking van de acties kunnen de publieke organisaties die inspanningen geleverd 

hebben om hun verbruik te verminderen in de kijker gezet worden, om hun voorbeeldrol in de 

energietransitie te versterken. Vergeet dit dus niet!  

☐ Het gebouw heeft een bijzonder hoge/lage prestatie door een specifieke configuratie of bepaalde 

apparatuur: vermeld dit in het veld "Opmerkingen" (tabblad Certificaat) ➔ deel 15 

☐ Bepaal de aanbevelingen en voer ze in (tabblad Certificaat) ➔ deel 13 

• Het gebouw valt onder het PLAGE-actieplan: vermeld de 3 nog niet verwezenlijkte prioritaire acties. 

☐ Laat het ontwerp van het certificaat nalezen door de EPB-beheerders en de EPB-coördinator. Ze hebben via 

hun account op EPB-Desk & PLAGE toegang tot hetgeen u heeft ingevoerd.  

☐ Stel het definitief certificaat op (rode knop)  

 

Stelt u een fout vast? 

Zolang het certificaat niet opgesteld is, kan u het wijzigen zoveel u wilt. 

Van zodra het certificaat opgesteld is, moet u een correctieaanvraag indienen. De procedure staat uitgelegd in 

de Handleiding, deel 3. 
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3 Aanvaardbare bewijsstukken  

3.1 Beschrijving en manieren van bewaring 

Aanvaardbare bewijsstukken zijn documenten aan de hand waarvan u nuttige gegevens verzamelt (deel 3.4). 

Deze gegevens moeten, indien mogelijk, bevestigd worden door uw vaststellingen ter plaatse (deel 3.2). Er 

moet een onlosmakelijk verband zijn tussen elk bewijsstuk en het gecertificeerde EPB-gebouw. 

 Ingeval van discrepantie tussen een document en de vaststelling ter plaatse, heeft deze laatste 

voorrang. 

U identificeert elk bewijs (deel 3.3) en bewaart het gedurende 5 jaar in de vorm van een kopie op papier, een 

scan of een foto. Deze kopie moet van voldoende goede kwaliteit zijn zodat ze probleemloos kan worden 

geraadpleegd bij een eventuele kwaliteitscontrole. 

De kwaliteitscontrole van de certificaten is voornamelijk gebaseerd op het bewijsmateriaal en 

de foto's die u hebt verzameld. Als u een invoer moet verantwoorden waarvoor 

u geen bewijs hebt bewaard, zult u zeker een nieuw bezoek moeten afleggen, 

wat u tijd en dus geld kost. 

Bovendien kan een certificaat tot 5 jaar na afgifte worden gecontroleerd (Erk). In de tussentijd 

kunnen de configuratie van het gebouw of de technische installaties veranderd 

zijn (bv. vervanging van een verwarmingsketel op stookolie door een 

warmtepomp) en kunnen uw bewijzen dus verdwenen zijn ... 

3.2 Vaststelling ter plaatse 

3.2.1 Foto’s 

De foto's helpen te bewijzen wat u tijdens uw bezoek ter plaatse hebt vastgesteld. 

U moet ten minste de in bijlage 1 en in deel 3.3 aangegeven foto's nemen. Maar neem gerust meer foto's om de 

configuratie van en de activiteiten in het gebouw te laten zien. 

Breng een camera mee die in staat is om groothoekopnames en close-ups van hoge resolutie te maken, zelfs op 

donkere plaatsen zoals stookplaatsen of meterlokalen. Zorg ervoor dat de kalender van uw apparaat up-to-date 

is (cf. deel 3.3.1). 

Zorg ervoor dat niemand herkenbaar is op de foto van het gebouw die u publiceert op het certificaat (deel 7, 

Bijlage 1). 

Als u tenslotte een detailfoto wilt nemen (bv. een naamplaatje, een opschrift op het warmwaterverdeelcircuit, 

een meternummer), maak dan eerst een groothoekopname (bv. de verwarmingsketel, het verdeelcircuit, het 

meterlokaal en dan de meter) en neem vervolgens de detailfoto. Zo kunnen er verbanden worden gelegd. 

3.2.2 Niet-fotografeerbare bevindingen 

In bepaalde gevallen kunt u problemen ervaren om een spoor te bewaren van de opname van een gegeven bij 

zijn bezoek ter plaatse. In een dergelijke situatie noteert u op het geannoteerde plan de plek waar het gegeven 

werd opgetekend, alsook de aard ervan. Het geannoteerde plan is een aanvaardbaar bewijs voor dat type van 

opname. 
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3.3 Identificatie van aanvaardbare bewijzen 

3.3.1 Datum van het bewijs 

De datum van elk bewijsstuk moet vermeld worden. 

 Het gaat niet om de datum waarop u er kennis van hebt genomen, maar om de datum waarop dit 

document werd opgesteld.  

Als de datum van het bewijs onvolledig is, past u volgende regels toe:  

• Als de dag niet bekend is, vermeldt u de 1ste dag van de maand. 

• Als de maand niet bekend is, vermeldt u de 1ste januari van het jaar dat op het bewijs staat vermeld. 

• Gaat het om een periode waarin een bepaalde waarde door de fabrikant wordt gewaarborgd, dan 

neemt u de begindatum van de periode.  

3.3.2 Naam en beschrijving van het bewijs 

Een goede benaming van de aanvaardbare bewijzen is belangrijk voor de mededeling, de verantwoording en 

het hergebruik van de opgemeten gegevens. 

Om aan die 3 doelstellingen te voldoen beschrijft u elke gebruikte aanvaardbare bewijs op de volgende manier: 

1° U kent een naam toe, eventueel aangevuld door een beschrijving; 

In het bijzonder geeft u in de naam van elke foto(map) aan waar u deze genomen heeft (bijv. 

warmtepomp_lokaal_10) 

2° U verstrekt aanvullende informatie, die het mogelijk maakt om, naar gelang van het geval, de 

opmetingsmethode, het opgemeten gegeven (indien het niet in de naam is vermeld) of elke andere 

informatie die het gebruik van het bewijs rechtvaardigt of uitlegt te begrijpen. 

De benaming en de aldus opgestelde aanvullende informatie helpen u om de verantwoording van uw 

ingevoerde gegevens vlotter terug te vinden bij een hernieuwing van het EPB-certificaat openbaar gebouw, een 

eventuele kwaliteitscontrole of een vraag om uitleg van uw klant. 

3.4 Lijst met aanvaardbare bewijsstukken 

De aanvaardbare bewijsstukken voor de algemene gegevens (tabblad Algemeen) staan in bijlage 1 opgesomd. 

De aanvaardbare bewijsstukken voor de energieverbruik-/afnemen en injectiegegevens (tabblad Verb/Prod) 

staan in delen 10.2, 10.4en 0 opgesomd. 
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Voor de andere gegevens worden volgende bewijzen aanvaard (Tabel 2): 

Tabel 2 Lijst met aanvaardbare bewijsstukken. 

Gegeven Bewijs 

Beschermd volume 

Opdeling in 

categoriezones 

EPB-oppervlakte 

  

Geannoteerde plannen van het EPB-gebouw in het software bij te voegen (deel 3.4.2) 

Deze plannen worden of opgesteld door de certificateur, of zijn afkomstig van een vorig EPB-

certificaat of EPB-certificaat openbaar gebouw en goedgekeurd door de certificateur (deel 3.4.1) 

Als aanvulling: foto’s genomen tijdens het bezoek aan het EPB-gebouw (met vermelding van de 

datum van het bezoek) 

Isolatie Foto die de aanwezigheid toont van isolatie (bezorgd door de EPB-coördinator of genomen 

tijdens uw bezoek) 

Factuur 

Kopie van het EPB-certificaat, rapport van een energieaudit type "grootgebruiker" 

Officiële meters 

Niet-officiële meters 

Warmtetellers 

Plan van de technische installaties: u duidt elk meetpunt aan op dit plan (meternummer), alsook 

de warmtetellers. 

Indien geen beschikbaar plan: schriftelijke beschrijving van de technische installaties door de 

EPB-coördinator of de verantwoordelijke van de technische installaties, die u tijdens uw bezoek 

bevestigt. U maakt dan een schema op dat toelaat uw invoer te begrijpen. 

Foto(‘s) die elk meetpunt (meter of brandstofvoorraad) laat identificeren. 

Foto('s) van de warmteopwekkers. 

Foto('s) met de informatie vermeld op de verdeelkringen alsook de mogelijke aanwezigheid van 

warmtetellers. 

Niet bezettingsperiode Foto die de leegstand van de publieke/niet certifieerbar ruimtes toont 

Officiële communicatie met de datum van de verhuizing 

Planning van de werken, goedgekeurd door de directie of de agent die het renovatieproject 

uitvoert. 
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Tabel 2 (vervolg en einde). 

Gegeven Bewijs 

Aanbevelingen en 

acties 

Aanvaardbare bewijsstukken van de velden vermeld in bijlage 1 

In deze tabel beschreven aanvaardbare bewijsstukken 

Vaststellingen tijdens het bezoek, met ondersteunende foto's of documenten 

 

Als er werkzaamheden ter verbetering van de energieprestatie van het openbaar gebouw 

plaatsvonden: 

- Nieuw verwarmingssysteem: EPB-opleveringsattest 

- Ander type werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is: facturen, kopie 

van het bestek, foto van de werken 

- Werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is: nummer en kopie van de 

vergunning  

Desgevallend: milieuvergunning voor renovatie, nummer van de EPB-aangifte1 of van het EPB-

certificaat2 

 

Als er een energieaudit voor een “grote verbruiker” plaatsvond: referentie van de energieaudit 

Als er een andere energieaudit plaatsvond: afschrift van de energieaudit 

Als er een EPB-certificaat Kantoren werd opgesteld: kopie van het certificaat 

Als er in het kader van PLAGE een actieplan werd opgesteld3: kopie van het plan  

Als er een quick scan werd uitgevoerd: kopie van de quick scan 

Als de directie een actieplan of de opstart van een project of een studie heeft goedgekeurd met 

tot doel te verbetering van de energieprestatie van het openbaar gebouw: kopie van het 

actieplan, de projectfiche of van de studie 

 

Sensibiliserings- en informatiecampagne voor de besluitvormers: schriftelijke beschrijving van 

de acties die worden ondernomen, documenten gebruikt voor sensibilisatiecampagnes, ... 

Uren van ingebruikneming, schriftelijk aangeleverd door de EPB-coördinator 

Indien u de selectiegids van aanbevelingen (moet) gebruikt(en): de antwoorden op de vragen 

van de gids 

Indien u (mag) van de gids afwijkt(en): schriftelijk verklaring van uw keuzes (een paar regels) 

Diversen Schriftelijk antwoord van Leefmilieu Brussel over een bijzondere interpretatie van het protocol 

of een beslissing over een punt dat niet vermeld staat in het protocol - enkel geldig voor het (de) 

openbare gebouw(en) waarvoor LB deze beslissing heeft genomen. 

E-news van Leefmilieu Brussel - geldig voor alle openbare gebouwen. 

Schriftelijke toelichting door de EPB-coördinator, voor elementen die niet boven vermeld staan 

 Als certificateur bent u verantwoordelijk voor alle gegevens die u voor een certificaat invoert, zelfs 

als u zich op een aanvaardbaar bewijs baseert. 

 
1 EPB-aangifte: het document dat de op werf uitgevoerde maatregelen, met het oog op de naleving van de EPB-eisen, beschrijft en dat door 
berekening bepaalt of die eisen al dan niet nageleefd zijn (BWLKE, art. 2.1.1 9°) 
2 EPB-certificaat: document dat de indicatoren voor de energieprestatie van een EPB-eenheid in numerieke, alfabetische en grafische vorm 
weergeeft; (BWLKE, art. 2.1.1 11°) 
3 PLAGE: Plan voor lokale actie voor het gebruik van energie (BWLKE, art. 2.1.1 28°) 
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3.4.1 Aanvaardbare bewijzen voor het beschermd volume en de EPB-oppervlakte 

Als u beschikt over één of meerdere aanvaardbare bewijzen op basis waarvan de EPB-oppervlakte wordt 

berekend, ga dan na of de perimeter waarop deze bewijzen terugslaan overeenkomt met de openbare 

ruimten voor het te certificeren kalenderjaar. 

De volgende bewijzen zijn aanvaardbaar (Tabel 3): 

Tabel 3 Aanvaardbare bewijzen voor Het beschermd volume en de EPB-oppervlakte. 

De perimeter is… Dan… Bij te voegen documenten in het 

tabblad “Zones” 

Minder groot dan de 

openbare ruimten 

U kunt de oppervlakte van op het bewijs gebruiken 

U bepaalt het al dan niet toebehoren tot Het 

beschermd volume, en de EPB-oppervlakte van de 

openbare gebouwen die buiten de perimeter van 

het bewijs liggen (punten 8.2,8.3 en 9) 

Gebruikt bewijs 

Geannoteerde plannen (deel 3.4.2) 

Gelijk aan de openbare 

ruimten 

U kunt de EPB-oppervlakte op het bewijs 

rechtstreeks gebruiken 

Gebruikt bewijs 

Geannoteerde plannen (deel 3.4.2) 

Groter dan de openbare 

ruimten 

U kunt het bewijs niet gebruiken en moet bepalen 

of de openbare ruimten van het EPB-gebouw al dan 

niet tot Het beschermd volume horen, alsook de 

EPB-oppervlakte volgens stappen 8.2,8.3 en 9 

vastleggen. 

Geannoteerde plannen (deel 3.4.2) 

Het is toegelaten de EPB-oppervlakte aan bovengenoemde voorwaarden over te nemen, zelfs als deze werd 

verkregen door richtlijnen te volgen die lichtjes afwijken van die in dit protocol. Het is in het bijzonder 

toegestaan opnieuw gebruik te maken van de oppervlaktewaarden van de EPB-certificaten openbaar gebouw 

op basis van de aanwijzingen in het protocol van juni 2019. 

 Bij twijfel of ontbrekende informatie in verband met de perimeter die wordt gestaafd door een 

aanvaardbaar bewijs, gebruikt u deze niet en bepaalt u of de openbare ruimten al dan niet aan Het 

beschermd volume toebehoren door stappen 8.2,8.3 en 9 te volgen. 

Voorbeeld 1:  

Een gebouw is samengesteld uit kantoren. De beneden- en de 1ste verdieping worden verhuurd 

aan PO A. De twee bovenste verdiepingen worden verhuurd aan PO B. Elke 

publieke organisatie heeft op het ogenblik van de ondertekening van de 

huurovereenkomst een EPB-certificaat ontvangen met daarop een indicatie van 

de berekende energieprestatie van het gehuurde deel. De EPB-oppervlakte van 

het openbaar gebouw komt dus overeen met de volledige oppervlakte die wordt 

betrokken door beide organisaties (PO A + PO B).  

U voert de oppervlakte in die staat vermeld op het certificaat dat PO A heeft ontvangen, alsook 

de oppervlakte op het certificaat dat PO B heeft ontvangen. De software zal 

deze vervolgens samentellen om de EPB-oppervlakte van het openbaar gebouw 

te berekenen.  

Aangezien beide EPB-certificaten volledig betrekking hebben op het openbaar gebouw is het 

niet meer noodzakelijk stappen 8.2,8.3 en 9 van het protocol uit te voeren. 
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Voorbeeld 2:  

Zelfde configuratie als voorbeeld 1, maar PO B beschikt niet over een EPB-certificaat.  

U voert de oppervlakte in die staat vermeld op het certificaat dat PO A heeft ontvangen, past 

vervolgens stappen 8.2,8.3 en 9 van het protocol toe om de EPB-oppervlakte van 

PO B te bepalen en voert dan de verkregen waarde in de software in.  

Vervolgens zal de software deze oppervlakte samentellen om de EPB-oppervlakte van het 

openbaar gebouw te berekenen. 

Voorbeeld 3:  

Een nieuw gebouw beschikt over een EPB certificaat. Zodra de benedenverdieping is gebouwd 

wordt ze door PO A gebruikt, terwijl de bovenste verdiepingen worden gebruikt 

door een private onderneming.  

U kunt de oppervlakte op het certificaat niet gebruiken, want de perimeter van dit certificaat (= 

het gebouw) is groter dan de openbare ruimten (= de benedenverdieping).  

U bepaalt dus Het beschermd volume en de EPB-oppervlakte van het openbaar gebouw door 

stappen 8.2,8.3 en 9 van het protocol te volgen. 

 

3.4.2 Geannoteerde plannen 

Wanneer u Het beschermd volume beoordeelt aan de hand van delen 8.2,8.3 en 9 van het protocol (tabblad 

Zones), dan geeft u in de software de geannoteerde plannen in die u hebt gebruikt om dit volume te 

bepalen. Invoer: Handleiding deel 4.8.7.1 

Door deze plannen krijgt men er zicht op hoe de EPB-oppervlakte van het openbaar gebouw werd bepaald en 

kan men deze gemakkelijker herberekenen in functie van de wijzigingen in het gebruik of van de gebouwschil. 

De minimale indicaties die erin moeten voorkomen, zijn: 

• Het gecertificeerde jaar; 

• De locatie van de geïsoleerde wanden; 

• De locatie van de scheidingsmuren; 

• De verdieping (het wordt geadviseerd de naamconventie van het gecertificeerde gebouw over te 

nemen); 

• De omtrek van Het beschermd volume; 

• De geassocieerde categoriezone(s); 

• De fouten of enige andere onsamenhangendheid op het plan op het ogenblik van het bezoek aan het 

gebouw; 

Andere noodzakelijk geachte annotaties kunt u uiteraard toevoegen. 

Het plan moet opgeladen worden in PDF-formaat. 
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4 Het gecertificeerde kalenderjaar en de periodes bepalen 

Op het EPB-certificaat openbaar gebouw staat de energieprestatie van het openbaar gebouw voor een 

zeker kalenderjaar (Cope, bijlage 1). Het gecertificeerde kalenderjaar i is het recentste kalenderjaar 

waarvoor er verbruiksgegevens beschikbaar zijn voor alle meetpunten (elektriciteitsmeter, gas, ...) van het 

openbaar gebouw. 

 

Wanneer een certificaat wordt verlengd, moet het gecertificeerde kalenderjaar i recenter zijn dan het 

laatste gecertificeerde kalenderjaar. 

 As uw certificeringsperiode 2021 bestrijkt (of zelfs 2020), vraag dan aan de EPB-coördinator of er 

een verstoring van de openbare bouwactiviteit is opgetreden als gevolg van de maatregelen ter 

bestrijding van COVID-19. Is dit het geval, volg dan de instructies in de e-news van januari 2022 en 

februari 2021. 

Om het gecertificeerde kalenderjaar te bepalen baseert u zich op de gegevens die voor elk meetpunt 

beschikbaar zijn (Figuur 2, de term meetpunt wordt gedefinieerd in deel 10.3): 

 

 

Figuur 2 Bepaling van het gecertificeerde kalenderjaar, de opnameperiodes en de certificatieperiode, voor een openbaar 

gebouw dit over twee meetpunten beschikt (een gasmeter en een elektriciteitsmeter) 
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Een verbruiksperiode is de periode tussen twee successieve energieopnames (meteropname of levering, zie 

deel 0).  

• Het begin van elke verbruiksperiode moet minder dan 3 jaar vóór de datum van opstelling van het 

certificaat liggen; 

• Het einde van elke verbruiksperiode moet ten laatste 15 dagen vóór de datum van opstelling van het 

certificaat liggen. Deze maatregel wordt getroffen om de detectie en correctie van 

temperatuurgegevens noodzakelijk voor de annualisatie en normalisatie van het gebruik te kunnen 

opsporen en corrigeren (Cope RM). 

De opnameperiode is de kortste periode die volledig over het te certificeren kalenderjaar loopt, zonder 

onderbreking of discontinuïteit, voor een gegeven meetpunt. Deze periode wordt bepaald door samenvoeging 

van de verbruiksperiodes die lopen over het te certificeren kalenderjaar. 

De certificatieperiode is de periode die begint op de oudste aanvangsdatum van de periode van energieopname 

en afloopt op de recentste datum van de periode van energieopname, over alle meetpunten heen. 

Wanneer het niet mogelijk is verbruiksgegevens te verkrijgen die beantwoorden aan bovenstaande criteria, dan 

brengt u de EPB-beheerders of de EPB-coördinator ervan op de hoogte dat het gebouw niet kan worden 

gecertificeerd, zodat ze een verzoek tot afwijking kunnen indienen. 

4.1.1 Te overwegen data voor gegevensverzameling 

Het EPB-certificaat openbaar gebouw geeft de energieprestatie van het openbare gebouw weer voor het 

gecertificeerde kalenderjaar i, dat altijd één tot twee jaar eerder valt dan de datum waarop u het EPB-certificaat 

voor openbare gebouwen opstelt, aangezien een volledig kalenderjaar aan verbruiksgegevens vereist is. 

De algemene gegevens (deel 7) en de oppervlaktegegevens (delen 8 en 9) moeten de situatie in jaar i 

weergeven. U beoordeelt ze op de laatste dag van de certificeringsperiode. Hetzelfde geldt voor de 

opneming van acties (deel 14). 

De evolutie van het verbruik (deel 0) wordt dan bekeken door de energieprestatie van jaar i te vergelijken met 

die van de voorgaande gecertificeerde jaren. De opname periode van elk meetpunt, onderteller en warmte 

teller (delen 10 en 11) moet het gehele kalenderjaar i beslaan. U volgt de instructies van het deel 10.9 in het 

geval van toevoeging of wijziging van meters gedurende het kalenderjaar i. 

Integendeel, de aanbevelingen (deel 13) hebben tot doel de energieprestatie van het openbare gebouw te 

verbeteren. Het heeft weinig zin een aanbeveling te vermelden die is gedaan tussen het einde van de 

certificeringsperiode en de datum van opstelling van het certificaat. Daarom evalueert u ze op basis van de 

situatie op het ogenblik van het opstellen van het certificaat. 

U gaat ervan uit dat wat u tijdens uw bezoek ter plaatse waarneemt, overeenkomt met de situatie op de 

laatste dag van de certificeringsperiode, en dat er geen verandering is tussen de datum van uw bezoek en 

de datum van opstelling van het certificaat, tenzij aanvaardbaar bewijs (bijvoorbeeld een factuur) op het 

tegendeel wijst. 

In dat geval legt u de situatie uit in het veld 'Opmerkingen' in het tabblad Algemeen. 
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Hieronder staan voorbeelden van hoe u gegevens moet invoeren en aanbevelingen moet selecteren wanneer er 

een wijziging is tussen de situatie in kalenderjaar i en de datum waarop het certificaat wordt opgesteld. 

Voorbeeld 1: een gebouw wordt van warmte voorzien door een verwarmingsketel op gas. Deze 

heeft een attest van periodieke controle dat geldig is tot 18/01/2023. Het attest 

is sindsdien niet hernieuwd 

U stelt het certificaat op op 05/06/2023 voor i = 2022 (certificeringsperiode: 01/01/2022-

31/12/2022). 

Algemene inlichtingen (deel 7 , Bijlage 1, tabblad Algemeen): op 31/12/2022 had het 

verwarmingssysteem geldige en conforme periodieke controleattesten. U 

antwoordt dus 'Conform'. 

Aanbeveling ONDERHOUD (deel 13.3.2): op 05/06/2023 heeft de verwarmingssysteem geen 

geldig attest van periodieke controle meer. U antwoordt derhalve "neen" op 

vraag 1 en beveelt aan dat dit attest wordt opgesteld. 

Voorbeeld 2: u bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse vernieuwing van EPB-openbaar gebouw 

voor een gebouw waar het gasverbruik moet worden verdeeld omdat de 

gasmeter een verwarmingssysteem bedient dat (permanente) warmte levert 

aan verschillende gebouwen, waaronder het gebouw dat u certificeert. 

Onafhankelijke elektriciteitsmeter. 

i = 2019 (certificeringsperiode: 05/06/2018-05/06/2020, certificaat opgesteld op 04/03/2021): 

Metingen (deel 10) en verdeling/aftrek (deel 11.2):geen warmtemeter in 2019 → u verdeelt het 

gasverbruik naar rato van de oppervlakken. 

Aanbeveling INVESTERINGEN (deel 13.3.1): u komt uit op vraag 3 omdat je het verbruik moest 

verdelen naar rato van de oppervlakten. Geen warmtemeter op 04/03/2021: u 

antwoordt "Nee" op vraag 3 en komt uit bij vraag 4. U beveelt daarom de 

installatie van warmtemeters aan. 

Vervolgens zijn op 08/09/2021 warmtemeters geïnstalleerd. 

i = 2021 (certificeringsperiode: 06/06/2020-07/06/2022, certificaat opgesteld op 03/03/2023):  

Metingen (deel 10) en verdeling/aftrek (deel 11.2): toevoeging van warmtemeters tijdens i=2021 

→ u volgt de instructies van het deel 10.9.2, waarin staat dat u de warmtemeters 

moet negeren omdat hun metingen niet het hele jaar 2021 bestrijken. U verdeelt 

het gasverbruik dus naar rato van de oppervlakten. 

Aanbeveling INVESTERINGEN (deel 13.3.1): u komt uit op vraag 3 omdat je het verbruik moest 

verdelen naar rato van de oppervlakten U houdt rekening met de aanwezigheid 

van warmtemeters op 03/03/2023 en antwoordt "Ja". U komt dus uit bij vraag 5. 

i=2022 (certificaat opgesteld op 05/02/2024): 

Metingen (deel 10) en verdeling/aftrek (deel 11.2): de gegevens van de warmtemeters bestrijken 

het hele kalenderjaar i=2022 → u verdeelt het gasverbruik naar rato van de 

warmtemeters. 

Aanbeveling INVESTERINGEN (deel 13.3.1): aangezien u het verbruik niet naar rato van de 

oppervlakte hebt verdeeld, komt u rechtstreeks bij vraag 5 uit. 
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Voorbeeld 1: U stelt het certificaat op op 02/02/2023, voor kalenderjaar i = 2021. 

Certificeringsperiode: 01/01/2021-31/12/2021. U bezoekt het gebouw op 

25/01/2023 en merkt de aanwezigheid van zonnepanelen op. Op een factuur 

staat dat ze op 5 april 2022 zijn geïnstalleerd. 

Algemene inlichtingen (deel 7 , Bijlage 1, tabblad Algemeen): op 31/12/2021 waren er geen 

panelen → u antwoordt 'Nee' in het veld 'Fotovoltaïsche zonnepanelen'. 

Metingen (deel 10) en verdeling/aftrek (deel 11.2): geen herinjectie gedurende jaar i=2021 → u 

voert alleen de elektriciteitsafname aan het net in. 

U hernieuwt het certificaat op 02/02/2024, voor het kalenderjaar i=2022 (certificeringsperiode: 

01/01/2022-31/12/2022). De zonnepanelen zijn nog aanwezig. 

Algemene inlichtingen (deel 7 , Bijlage 1, tabblad Algemeen): op 31/12/2022 waren er panelen → 

u antwoordt 'Ja' in het veld 'Zonnepanelen'. 

Metingen (deel 10) en verdeling/aftrek (deel 11.2): de meters werden aangepast om de 

herinjectie in het jaar i=2022 te meten → u volgt de instructies van het deel 10.9.3 

en codeert u de herinjectie zodra u van metingen beschikt.. 

Evolutie van de verbruiken (deel 0): u merkt op dat de installatie van de panelen het EPB-niveau 

tussen de jaren i = 2021 en i = 2022 met 15% heeft verminderd → u meldt dit als 

een Actie. 
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5 Het EPB-gebouw lokaliseren 

Controleer of het EPB-gebouw correct geïdentificeerd is in de software (tabblad Plaats). 

Invoer: Handleiding deel 4.8.4 

Er moet een EPB-certificaat openbaar gebouw worden opgesteld voor elk gebouw in het Brussels Gewest dat 

gebruikt wordt door een of meerdere publieke organisaties. 

In deel 3.1 van de Handleiding wordt een definitie van het woord gebouw gegeven, met voorbeelden4 

In de praktijk wordt elk gebouw door de EPB-beheerder aangegeven en geïdentificeerd in de software. 

• Op een kaart, door de polygoon/polygonen te selecteren die het vertegenwoordigen EN 

• Door middel van een op het certificaat vermeld adres 

Het gebouw dat u moet certificeren wordt "EPB-gebouw" genoemd. 

Er wordt u gevraagd te controleren of de geselecteerde polygoon/polygonen overeenkomen met het EPB-

gebouw en of het hoofdadres correct is, en om deze informatie te corrigeren indien nodig. 

5.1 Cartografische identificatie: de polygoon 

De cartografie van de gebouwen in het Brussels Gewest is gebaseerd op UrBiS. 

In principe komt een polygoon overeen met een gebouw. De polygoon die overeenkomt met het EPB gebouw 

wordt op de kaart in het roze aangeduid (tabblad Plaats). 

Soms is de door UrBiS voorgestelde indeling echter geen waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de realiteit: 

Situatie 1 - het EPB-gebouw wordt op de kaart weergegeven door verschillende polygonen 

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een gebouw bestaat uit meerdere daken die zich op verschillende hoogtes 

situeren. Dit gebeurt ook als u een gebouwencomplex certificeert (deel 5.3). 

U moet dan alle polygonen selecteren waaruit het EPB-gebouw bestaat. 

Situatie 2 - een polygoon komt overeen met meerdere gebouwen 

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als meerdere gebouwen eenzelfde type dak hebben. Selecteer de polygoon, klik 

op "Geometrie is niet correct" in de software en duid het deel dat overeenkomt met het EPB-gebouw aan door 

middel van een tekst.  

Situatie 3 - de polygoon bestaat niet op de kaart 

Klik op de kaart de plaats aan waar het EPB-gebouw zich bevindt, en dan op "+" in de inzet "EPB-

gebouwidentificatie". 

Vervolgens zal u gevraagd worden een formulier in te vullen om een "aanvraag non-UrBiS polygoon" te doen, 

m.a.w. een polygoon melden die (nog) niet is opgenomen in de databank UrBiS. Uw aanvraag wordt 

overgemaakt aan de ambtenaren van Leefmilieu Brussel die deze aanvaarden of weigeren. Bij aanvaarding zal 

het symbool  de ontbrekende polygoon weergeven. 

Tip: verduidelijk uw aanvraag door middel van een commentaar en staaf ze met een foto, een plan enz., zodat 

ze gemakkelijker verwerkt kan worden. 

 
4 Voor trein- en metrostations werden specifieke instructies gegeven aan de betreffende publieke organisaties. Gelieve dus de aanwijzingen 
van de EPB-beheerders te volgen en bij twijfel de Help Desk te contacteren. 
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 U kan geen officieel certificaat opstellen zolang de ambtenaren uw aanvraag niet gunstig hebben 

beantwoord (de aangevraagde polygoon wordt dan weergegeven tussen haakjes). 

Situatie 4 - De polygoon wordt donkergroen als u hem aanklikt 

Dit betekent dat hij reeds aan een ander EPB-gebouw is gekoppeld. Gelieve in dit geval contact op te nemen 

met Leefmilieu Brussel. 

Situatie 5 - De polygoon is doorgestreept en wordt voorafgegaan door het symbool "Let op". 

UrBIS werkt zijn gegevens regelmatig bij. Bij een update kan de door u geselecteerde polygoon uit de database 

worden verwijderd en worden vervangen door een andere. 

Je ziet dan dit:  

De polygoon die u aanvankelijk selecteerde blijft tijdelijk zichtbaar op de kaart; om uw laatste codering te 

bekijken, maar omdat deze niet meer bestaat in de Urbis-database, moet u deze corrigeren. 

Klik daartoe op het te certificeren gebouw op de kaart. Een nieuwe polygoon verschijnt in lichtgroen (meestal 

over de verouderde polygoon heen). Selecteer het en verwijder daarna de verouderde polygoon.  

Neem in geval van twijfel een schermafdruk van de kaart (tabblad Plaats) en geef de omtrek van het gebouw 

aan, stuur vervolgens een e-mail naar certibru-publi@leefmilieu.brussels. 

5.2 Postidentificatie: het adres 

Het hoofdadres is het adres dat de publieke bezetters gewoonlijk meedelen om naar het EPB-gebouw te gaan. 

Dit is het adres dat op het certificaat vermeld zal worden. U kan het visualiseren in de bovenste strook van het 

EPB-gebouw. 

Om het hoofdadres te wijzigen: 

Situatie 1: er zijn meerdere adressen beschikbaar in het tabblad Plaats. Een van hen is het hoofdadres. 

Selecteer dit adres door het aan te klikken en klik dan op . U zal vaststellen dat het hoofdadres gewijzigd 

werd. 

Situatie 2: geen van de in het tabblad Plaats beschikbare adressen komt overeen met het hoofdadres 

Voeg een adres toe door op "+" te klikken naast het inzet “Adressen”. Klik op van zodra het adres is 

toegevoegd. 

Opmerkingen: een gebouw kan meerdere adressen hebben. U hoeft enkel het hoofdadres controleren. 
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5.3 Gebouwencomplex 

In de versies van het protocol voor 2019 werd gevraagd om in hetzelfde certificaat alle gebouwen op te nemen 

die een gezamenlijke meter delen en niet over submeters of over een warmtemeter beschikken (hoewel dit 

wordt opgelegd in de verwarmingsreglementering). Dit geheel werd Gebouwencomplex genoemd. Het "EPB-

gebouw" (= een dossier in de software) komt dus feitelijk overeen met het geheel van het gebouwencomplex. 

In 2019 werd de berekeningsmethode gewijzigd zodat voortaan het verbruik van elk gebouw gekwantificeerd 

kan worden, ook als ze een gemeenschappelijke meter delen. Daarom zal het begrip gebouwencomplex in 2022 

verdwijnen. Er zal een e-news verstuurd worden in de loop van de tweede semester 2022 om uit te leggen hoe 

gebouwencomplexen op te splitsen in afzonderlijke EPB-gebouwen in de software. 

Concreet: als u vaststelt dat het "EPB-gebouw" in werkelijkheid een gebouwencomplex is: 

Situatie 1: voor dit complex werden reeds een of meerdere EPB-certificaten openbaar gebouw opgesteld: 

• Vermeld '-complex' als achtervoegsel van de naam van het EPB-gebouw (tabblad Plaats. 

• Neem een schermafbeelding van de kaart (tabblad Plaats) waarop het complex is aangegeven, en geef 

de omtrek van elk gebouw aan. 

• Stuur een e-mail naar certibru-publi@leefmilieu.brussels om te vragen het complex te splitsen, met de 

volgende elementen: 

o Naam en adres van het complex in de software (of hyperlink) 

o Schermafbeelding met de omtrek van elk gebouw 

o Naam FR-NL, adres en datum van ingebruikneming van elk gebouw 

o Door de publieke organisatie gebruikte oppervlakte in elk gebouw 

o Bevestiging door u dat het om afzonderlijke gebouwen gaat en niet om één gebouw met 

verschillende vleugels, onder verwijzing naar de definitie in het Handboek sectie 2.2.3.1 

• De medewerkers van Leefmilieu Brussel creëren dan een EPB-gebouw (een dossier) voor elk gebouw 

dat u hebt geïdentificeerd. 

• U of de EPB-beheerder controleert de identificatiegegevens van elk EPB-gebouw en corrigeert ze 

indien nodig (delen Error! Reference source not found. en 5.2). 

• U stelt voor elk EPB-gebouw een EPB-certificaat openbaar gebouw op en splitst zo nodig het 

energieverbruik uit (deel Error! Reference source not found.). 

• Voor het dossier (EPB-gebouw) dat overeenkwam met het complex vóór de splitsing, geven de 

ambtenaren een door de publieke organisaties gebruikte oppervlakte van 0 m² aan. Zo behoudt u 

toegang tot het dossier van het complex (bijvoorbeeld om de certificaten en bepaalde technische 

gegevens te bekijken), maar hoeft u het niet meer te certificeren. 

Situatie 2: er werd nog geen EPB-certificaat openbaar gebouw opgesteld voor dit complex: 

• Vraag aan de EPB-beheerder om elk gebouw afzonderlijk aan te geven in de software: een EPB-

gebouw = een dossier = een gebouw. 

• Stel een EPB-certificaat openbaar gebouw op voor elk EPB-gebouw en verdeel het energieverbruik 

indien nodig (deel 11). 

  

mailto:certibru-publi@leefmilieu.brussels
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Manuel_CertificateurPEB_Batpub_NL


Versie februari 2023 [30]  

 

Voorbeeld 1:  

School A bestaat uit 4 gebouwen die van warmte voorzien worden door een 

gemeenschappelijke verwarmingsketel. De EPB-beheerder heeft het complex in 

2015 aangegeven als één enkel EPB-gebouw (-> één "dossier" in de software). 

Het certificaat was in 2016 opgesteld.  

 ➔ Het complex wordt opgesplitst in 4 afzonderlijke EPB-gebouwen. Bij de 

vernieuwing moeten er dus vier EPB-certificaten openbaar gebouw worden 

opgesteld. 

Voorbeeld 2:  

School B bestaat uit 4 gebouwen die van warmte voorzien worden door een 

gemeenschappelijke verwarmingsketel. De EPB-beheerder geeft ze in 

december 2021 aan in de software. Tot nu toe beschikt school B over geen 

certificaat. 

 ➔ De EPB-beheerder geeft elk gebouw aan als een afzonderlijk EPB-gebouw -> 

4 "dossiers" in de software en 4 EPB-certificaten openbaar gebouw.  
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6 De publieke bezetters identificeren 

Publieke bezetters zijn de publieke organisaties die aangeduid staan als bezetters van het EPB gebouw in 

het tabblad Publieke organisaties. 

 

Het openbaar gebouw = het deel van het EPB gebouw dat gebruikt wordt door de publieke bezetters. Het 

EPB-certificaat openbaar gebouw geeft dus de energieprestatie weer met betrekking tot het gebruik van 

het gebouw door die publieke bezetters. 

 

Eventuele andere bezetters van het EPB-gebouw zijn niet-certificeerbare bezetters. 

 

Invoer: Handleiding deel 4.8.5 

De wetgeving legt op dat er voor elk openbaar gebouw gebruikt door een of meer publieke bezetters een EPB-

certificaat openbaar gebouw moet uitgehangen worden (BWLKE, art. 2.2.14 § 2). Als meerdere publieke 

organisaties hetzelfde gebouw gebruiken, moet elk van hen zich als publieke gebruiker aangeven in de software 

en moeten ze in onderling overleg een EPB-coördinator aanstellen om samen één EPB-certificaat openbaar 

gebouw te laten opstellen (COPE, art. 3 tot 5). 

Vallen onder de niet-certificeerbare bezetters (NC): 

• Privéorganisaties (bedrijf, private vereniging, ...); 

• Particulieren; 

• Publieke organisaties die een vrijstelling genieten (bv.: gebruik sinds minder dan 3 jaar) EN die NIET 

vrijwillig een certificaat willen laten opstellen (zie hieronder). 

• Publieke organisaties die niet als gebruiker staan aangegeven in de software, nadat Leefmilieu 

Brussel toelating heeft gegeven om het certificaat zonder hen op te stellen; 

Concreet: 

1° Controleer het statuut van het gebouw 

• Statuut = "Vrijstelling": dit betekent dat alle publieke bezetters voor dit gebouw een vrijstelling 

genieten. Controleer of ze het certificaat vrijwillig willen laten opstellen (volgend punt) 

• Statuut = "Te certificeren" of "certificaat vervalt binnenkort": dit betekent dat het gebouw 

gecertificeerd moeten worden. Controleer de te certificeren publieke organisaties (volgend punt) 

2° Klik elke publieke organisatie aan in het tabblad "Publieke organisaties ": 

Als het bericht " De publieke organisatie heeft een vrijstelling. Zij wenst op vrijwillige basis een EPB-

certificaat voor openbare gebouwen op te stellen" verschijnt, betekent dit dat de publieke organisatie een 

vrijstelling geniet. Bekijk dan het antwoord: 

• Antwoord = ja ➔ de publieke organisatie = publieke bezetter 

• Antwoord = nee ➔ de publieke organisatie = niet-certificeerbare bezetter 

 

Als dit bericht niet verschijnt, betekent dit dat de publieke organisatie aan de reglementering is onderworpen 

➔ de publieke organisatie = publieke bezetter. 

3° Als u tijdens uw bezoek vaststelt dat andere (vermoedelijk) publieke organisaties het EPB-gebouw gebruiken 

maar niet vermeld staan in het tabblad Publieke organisaties, moet u de EPB-beheerders hiervan op de hoogte 

brengen zodat zij de procedure beschreven in de Handleiding deel 2.2.3.4 kunnen volgen. 
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• De test "Valt uw organisatie onder deze regelgeving? " vermeldt de voorwaarden om een organisatie 

als publiek te beschouwen, evenals de definitie van het woord "gebruiker". Er worden ook 

voorbeelden gegeven in de Handleiding, deel 2.2.3.5; 

• U mag vakbondsafgevaardigden, personeelsverenigingen, externe schoonmaakbedrijven, 

verenigingen die stages organiseren tijdens de schoolvakantie, oudercomités, oud-

leerlingenverenigingen enz. negeren. Deze verenigingen beschikken vaak immers over 

rechtspersoonlijkheid maar hebben geen eigen gebruiksrecht op de lokalen voor een 

achtereenvolgende duur van meer dan 12 maanden (bv. via een huurcontract). 

 Bij twijfel over de gegevens ingevoerd in het tabblad Publieke organisaties (in het bijzonder de 

datum van aanvang van bezetting): vraag aan de EPB-beheerders om ze schriftelijk te valideren. 

 De in het tabblad Publieke organisaties ingevoerde oppervlakte wordt enkel gebruikt om te 

bepalen of de drempel van 250 m² wordt bereikt. Ze wordt niet gebruikt om de EPB-oppervlakte van 

het openbaar gebouw te berekenen. 

7 De algemene inlichtingen valideren 

Controleer of alle verplichte velden in het tabblad Algemeen zijn ingevuld. 

Valideer de door de certificateur te valideren velden door middel van de aanvaardbare bewijsstukken 

verzameld overeenkomstig bijlage 1. 

Het tabblad "Algemeen" bevat alle algemene inlichtingen met betrekking tot het EPB-gebouw. Het kan 

aangevuld worden door de EPB-coördinator, de EPB-beheerders of door uzelf. Elk veld wordt samen met zijn 

aanvaardbare bewijsstukken beschreven in bijlage 1.  

Velden die een invloed hebben op de inhoud van het certificaat worden weergegeven in oranje in bijlage 1. U 

moet ze valideren en beschikken over de aanvaardbare bewijsstukken. 

In het grijs weergegeven velden in bijlage 1 zijn verplicht om statistische redenen en voor de voortdurende 

verbetering van de methodes en protocollen. U bent echter niet verplicht ze te valideren. 

De andere velden zijn facultatief en dienen om de resultaten van het certificaat beter te kunnen 

contextualiseren. 

  

https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/verplichtingen-en-vergunningen/epb-certificaat-openbaar-gebouw#:~:text=certificaten%20openbaar%20gebouw.-,Valt%20uw%20organisatie%20onder%20deze%20regelgeving%3F,-Uw%20organisatie%20valt
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8 Afbakenen van het openbaar gebouw 

Eerst identificeert u de openbare ruimten (deel 8.2) en bepaalt u of ze al dan niet tot Het beschermd volume 

horen (bijlage 2, deel 8.3).  

Vervolgens deelt u de openbare ruimten in Het beschermd volume onder in categoriezones (deel 8.4) en 

berekent u de EPB-oppervlakte van elke zone (deel 9). 

 

Ten slotte voert u elke categoriezone en haar EPB-oppervlakte in het tabblad Zones van de software in 

(Invoer: Handleiding deel 4.8.7.)  

 

Alle “publieke” categoriezones samen vormen het openbaar gebouw. 

De samengetelde EPB-oppervlakte van de categoriezones type "Publiek" vormt de niet-gewogen EPB-

oppervlakte openbaar gebouw (COPE, art. 1, 6°). 

8.1 Verbanden met de reglementering (ter info) 

Het openbaar gebouw wordt gedefinieerd als volgt: 

“Openbaar gebouw: gebouw of deel van een gebouw dat onder het toepassingsgebied van artikel 2.2.14, § 2 van de 
ordonnantie ressorteert, bestaande uit het geheel van EPB-eenheden dat door de Publieke organisatie(s) bezet 
wordt, zoals bepaald door de certificateur openbaar gebouw “ (Cope, art. 1, 6°). 

Die werd goedgekeurd om te beantwoorden aan de definitie van EPB-certificaat openbaar gebouw: 

“EPB-certificaat openbaar gebouw: document dat de indicatoren voor de energieprestatie van alle EPB-eenheden 

die door een overheid worden gebruikt in eenzelfde gebouw, in numerieke, alfabetische en grafische vorm weergeeft, 

en daarbij rekening houdt met het reële jaarlijkse verbruik;” (BWLKE, art. 2.1.1, 12°). 

Een EPB-eenheid wordt als volgt gedefinieerd: 

"EPB-eenheid: een verzameling van lokalen in eenzelfde beschermd volume, ontworpen of gewijzigd om 

afzonderlijk gebruikt te worden en dat beantwoordt aan de definitie van een bestemming vastgelegd door de 

Regering" (BWLKE, art. 2.1.1 2°) 

Het beschermd volume wordt als volgt gedefinieerd: 

"Beschermd volume: het volume van de ruimten waarin doorlopend of met tussenpozen energie wordt verbruikt, en 

zoals bepaald door de regering krachtens artikel 2.2.2, § 3 van onderhavig Wetboek" (BWLKE, art. 2.1.1 26°) 

De manier om Het beschermd volume en de EPB-eenheden af te bakenen dienen conform het richtlijnenbesluit 

te zijn (RL, Gebouwindeling en Meetcode). Het openbaar gebouw wordt dus bepaald door onderstaande 

stappen te volgen (Figuur 3):  

1° Alle ruimten samen binnen de transactie worden eerst geïdentificeerd. In het kader van de EPB-

certificering openbaar gebouw gaat het om openbare ruimten die zijn onderworpen aan de toepassing 

van het EPB (deel 8.2). 

2° Het beschermd volume wordt voor deze ruimten vastgesteld (deel 8.3). De ruimten die geen deel 

uitmaken van het beschermd volume zijn ofwel ruimten die behoren tot een ander beschermd volume 

(gemengd of niet-certificeerbaar), ofwel aangrenzende onverwarmde ruimten. 

3° Het beschermd volume wordt onderverdeeld in één of meerdere EPB-eenheden volgens deze 

bestemmingen: wooneenheid, niet-residentieel, andere, gemeenschappelijk deel. Elke EPB-eenheid 

wordt vervolgens opgedeeld in één of meerdere categoriezones in functie van de aard van de 

activiteiten die er zich afspelen en van de openbare gebruiker (deel 8.4). 
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Alle categoriezones met dezelfde bestemming en dezelfde gebruiker worden gekoppeld aan dezelfde 

EPB-eenheid (Tabel 4). Bijgevolg worden de EPB-eenheden automatisch bepaald in de software door 

de categoriezones die u hebt ingevoerd samen te tellen. 

De bestemming die bij elke categoriezone hoort, staat informatief onder Tabel 5. 

4° Het geheel van de EPB-eenheden openbaar niet-residentieel, openbaar andere en openbaar 

gemeenschappelijk deel, met andere woorden alle categoriezones samen van het type “openbaar” die 

u hebt ingevoerd, vormen het openbaar gebouw. 

5° De bepaling van het beschermd volume en het coderen van de categoriezones gebeurt in principe 

alleen voor de openbare ruimten. Als echter het verbruik evenredig volgens de oppervlaktes moet 

worden verdeeld, dient u ook een beschermd volume te bepalen voor de gemengde en niet-

certificeerbare ruimten. Deze laatste worden vervolgens onderverdeeld in respectievelijk EPB-

eenheden en gemengde en niet-certificeerbare categoriezones, zoals voor openbare ruimten. 

 

 

Figuur 3 Indeling van een EPB gebouw: openbare ruimtes, beschermd volume, categoriezones en EPB-eenheden. 
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Tabel 4 Bepaling van de EPB-eenheden. 

EPB-eenheid Beschrijving 

Openbare niet-residentiële EPB-

eenheid 

Bundelt alle “openbare” categoriezones met de bestemming “niet-

residentieel", voor een bepaalde publieke gebruiker 

Openbare EPB-eenheid Andere Bundelt alle “openbare” categoriezones met de bestemming “andere”, voor 

een bepaalde publieke gebruiker 

Openbare EPB-eenheid 

Gemeenschappelijk Deel 

Bundelt alle “openbare” categoriezones met de bestemming 

“gemeenschappelijk deel” 

Gemengde niet-residentiële EPB-

eenheid 

Bundelt alle “gemengde” categoriezones met de bestemming “niet-

residentieel” 

Gemengde EPB-eenheid Andere Bundelt alle “gemengde” categoriezones met de bestemming “andere” 

Gemengde EPB-eenheid 

Gemeenschappelijk Deel 

Bundelt alle “gemengde” categoriezones met de bestemming 

“gemeenschappelijk deel” 

Niet-Certificeerbare EPB-eenheid Bundelt alle “niet-certificeerbare” categoriezones, over alle bestemmingen 

heen. 

 

8.2 Openbare ruimten, niet-certificeerbaar en gemengd 

De openbare ruimten (O) zijn de ruimten die zijn onderworpen aan de toepassing van het EPB en die uitsluitend 

door openbare bezetters worden gebruikt (deel 6). 

De niet-certificeerbare ruimten (NC) omvatten: 

• Ruimten die uitsluitend worden betrokken door 'niet-certificeerbare' bezetters (deel 6); 

• Ruimten die niet onder het toepassingsgebied van de EPB vallen (BWLKE, art. 2.2.1), namelijk: 

o Ruimten waarvan het binnenklimaat niet geregeld kan worden, zoals overdekte galerijen of 

een opslagplaats afgesloten met een niet-waterdicht traliewerk; 

o Alleenstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 m², tenzij ze een EPB-

eenheid bevatten die als wooneenheid wordt bestemd; 

o Voorlopige constructies vergund voor een gebruiksduur van twee jaar of minder; 

o Binnenruimten die dienen als erkende plaatsen voor erediensten of levensbeschouwing5; 

o De EPB-eenheden bestemd voor landbouw-, industriële of ambachtelijke activiteiten, dan 

wel voor opslag of bewaring, wanneer er hier een energiebehoefte voor het comfort van 

personen te noteren valt van minder dan 15 W/m³; 

Concreet valt de opslagplaatsen, parkings, industriële gedeeltes, ... buiten het toepassingsgebied van EPB valt 

indien: 

• Het vormt een afzonderlijke EPB-eenheid (afzonderlijk van de rest van het gebouw te gebruiken): 

o er een afzonderlijke ingang is (uitgezonderd nooduitgangen): men moet er binnen 

kunnen gaan ofwel vanaf buiten ofwel vanaf ruimten waarvan de activiteit vergelijkbaar 

is met "Gemeenschappelijke delen", en ze moeten op slot kunnen EN 

 
5 Om moeilijkheden in de berekening te vermijden is het echter toegestaan om de ruimten gewijd aan een eredienst in een openbaar 
gebouw (rust- en ziekenhuizen, …) te beschouwen als openbare ruimten, gezien hun kleine omvang in vergelijking met de rest van het 
openbaar gebouw. 
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o de toegang tot deze opslagplaatsen/parkings/industrieel industriële gedeeltes is beperkt 

en beveiligd. Je hebt een sleutel, een badge of een code nodig om van deze 

opslagplaatsen/parkings/industrieel industriële gedeeltes naar de rest van het EPB-

gebouw te gaan EN; 

• het vermogen van de warmte- of koelingsafgiftebronnen die voor de menselijk comfort bestemd zijn 

lager dan 15W/m³ is 

De gemengde ruimten (M) zijn ruimten die zijn verdeeld tussen publieke en niet-certificeerbare bezetters 

 

Voorbeeld 1:  

Een EPB gebouw is samengesteld uit kantoren op de twee eerste verdiepingen die worden 

betrokken door een openbare gebruiker (OCMW) en uit woningen op de hogere 

verdiepingen. De inkomhal en het trappenhuis zijn gemeenschappelijk. 

➔ Openbare ruimten: de kantoren van het OCMW; 

➔ Niet-certificeerbare ruimten = de woningen; 

➔ Gemengde ruimten = de inkomhal en het trappenhuis; 

 

Voorbeeld 2:  

Een rusthuis dat wordt gefinancierd door de overheden bevat een lokaal van 20 m² dat als kapel 

dient. De openbare gebruiker is de overheidsorganisatie die de infrastructuur 

beheert. 

➔ Alle ruimten van het rusthuis (kamers, keukens, kantoren, ...) zijn aldus openbare ruimten.  

➔ De kapel is in principe uitgesloten van EPB. Echter, gezien zijn kleine omvang in vergelijking 

met de rest van het openbare gebouw, kan het worden beschouwd als een 

openbare ruimte. 

 

Voorbeeld 3:  

Een EPB gebouw is samengesteld uit een gedeelte kantoren en een niet-verwarmde werkplaats 

die toegankelijk is vanaf een afzonderlijke ingang. 

➔ Openbare ruimten: de kantoren. 

➔ Niet-certificeerbare ruimte: de werkplaats. De werkplaats is inderdaad afzonderlijk bruikbaar 

van de rest van het gebouw en valt dus niet onder EPB, aangezien deze niet 

wordt verwarmd tot comforttemperatuur. 

 

Voorbeeld 4: 

Een parkeerruimte die enkel gebruikt wordt om voertuigen vorstvrij te stallen (dus niet voor het 

comfort van de mensen) en los van de rest van het EPB gebouw gebruikt kan 

worden (bv.: badge vereist om van de parking naar de rest van het gebouw te 

gaan), wordt beschouwd als een EPB-eenheid bestemd als opslag (van 

voertuigen) met een energiebehoefte voor het comfort van personen van < 15 

W/m³, dus niet onderworpen aan de EPB. Ze wordt dus beschouwd als een niet-

certificeerbare ruimte. 
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8.3 Beschermd volume 

Als u beschikt over een aanvaardbaar bewijsstuk waarin de EPB-oppervlakte van de openbare ruimten 

werd berekend, controleert u of u deze kan gebruiken (deel 3.4.1). 

 

Anders, dan bepaalt u of de openbare ruimten al dan niet tot Het beschermd volume behoren door het 

stappenplan (Figuur 4, bijlage 2) te volgen.  

 

Vervolgens voegt u de geannoteerde plannen toe van het beschermd volume en de onderverdeling in 

categoriezones in de software (deel 3.4.2). 

Het stappenplan staat hieronder samengevat (Figuur 4). De gedetailleerde richtlijnen van elke stap staan in 

bijlage 2. 

 

Figuur 4 Stappenplan van Het beschermd volume. 
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8.4 Het beschermd volume onderverdelen in categoriezones 

U verdeelt het beschermd volume van het openbaar gebouw in een of meerdere categoriezones, in functie 

van de activiteiten die er plaatsvinden (Tabel 5) 

U kunt verschillende categoriezones aanmaken voor dezelfde activiteit (bijvoorbeeld meerdere zones van 

het type “Administratieve diensten”), als er meerdere openbare bezetters zijn (deel 6) of als dat 

noodzakelijk is voor de verdeling van de verbruiken (deel 11.2). Voorbeelden worden gegeven in deel 8.4.5. 

Invoering: Handleiding deel 8.4.7. 

8.4.1 Samenneming van de ruimten  

Om verscheidene opsplitsingen te vermijden, kunt u in dezelfde categoriezone alle ruimten samennemen die 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Ze maken elk minder dan 20 % en samen minder dan 25 % uit van de oppervlakte van de kernzone; 

• Ze grenzen aan deze zone; 

• Voor de zones van de categorie waarvan de activiteit vergelijkbaar is "gemeenschappelijke delen" zijn 

deze percentages niet van toepassing. 

 

Concreet: 

Een private ruimte wordt exclusief door één enkele bezetter gebruikt; 

Een gedeelde ruimte wordt door meerdere bezetters gebruikt: gedeeld trappenhuis, enz. 

 

1. Gedeelde openbare ruimten EN waarvan de activiteit vergelijkbaar is met "Gemeenschappelijke 

delen" vormen een aparte categoriezone: 14-P - Gemeenschappelijke delen. Bv.: gedeelde inkomhal, 

liften en trappen. 

2. Gedeelde openbare ruimten EN waarvan de activiteit met een andere categoriezone vergelijkbaar is: 

vormen een aparte categoriezone. Bv.: door verschillende publieke organisaties toegankelijk 

restaurant of vergaderzaal. 

3. Verticale openbare en privaat ruimten EN waarvan de activiteit vergelijkbaar is met " 

Gemeenschappelijke delen " (liften, liftkokers, traphallen) kunnen naar keuze: 

- horizontaal per niveau worden samengenomen met de grootste aangrenzende categoriezone 

(volgend punt); 

- verticaal worden samengenomen met de grootste aangrenzende categoriezone (type openbaar); 

- een aparte categoriezone 14-P-Gemeenschappelijke delen vormen. 

Bv.: liften en trappen in een EPB gebouw dit door één enkele publieke organisatie bezet wordt. 

 

4. Vervolgens werkt u voor elke publieke gebruiker en niveau, en indien relevant per bouwlichaam: 

o U groepeert ruimten die fysiek dicht bij elkaar liggen en een vergelijkbare activiteit hebben en u 

kent hun de categorie toe die overeenstemt met hun activiteit (bv. klassen, kantoren, kamers, 

…). 

o U neemt alle "horizontale gemeenschappelijke delen" die elk geheel verbinden of ermee 

samenhangen (bv.: gangen die de kamers van een verdieping van een rusthuis verbinden, de 

klassen van een school, kitchenettes, wc's die uitkomen op deze gangen, ...) mee op. 

o Als die aangrenzende delen bedienen (bv.: een gang die zowel kantoren als klassen 

bedient), verbindt u dit met het deel met de grootste oppervlakte; 

o Elk gevormd geheel aan het einde van deze fase = Ze van oppervlakte SZe. 
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o U bepaalt Zemax =Ze waarvan de waarde Sze de grootste is en u maakt een categoriezone aan. 

Bekijk elk geheel dat aan Zemax grenst. Als de verhouding Sze/Sze,max < 20 % is, neemt u ze samen. 

Ga verder met de andere gehelen tot u maximaal 0,25*Sze, max bereikt. 

o Van zodra u de 25 % overschrijdt, maakt u een andere categoriezone aan en herhaalt u dezelfde 

procedure met de overblijvende gehelen. 

 

5. Het is niet toegelaten kleine ruimten samen te nemen met een categoriezone "Gemeenschappelijke 

delen", behalve indien hun activiteit overeenkomt met dit van de categorie "Gemeenschappelijke 

delen" (bv.: wc in de inkomhal).  

6. Een zone uit de categorie "Gemeenschappelijke delen" moet steeds grenzen aan een andere 

categoriezone. 

 

Indien u gemengde of niet certifieerbaar ruimtes moeten invoeren (deel 11.2): 

• U verdeelt de niet certifieerbaar ruimtes in een of meerdere categoriezones :18-NC-niet 

certifieerbaar. 

• U verdeelt de gemengde ruimtes in een of meerdere categoriezones: 

o Activiteit vergelijkbaar met “Gemeenschappelijke delen” (bv.: gang): categorie 17-M-

gemeenschappelijk delen, 

o Activiteit vergelijkbaar met categorie 1 tot 12: categorie 15-M-Niet Residentieel 

o Activiteit vergelijkbaar met categorie 13: categorie 16-M-Andere 

8.4.2 Beschrijving van de categorieën 

Elke activiteitencategorie (Tabel 5) is gekoppeld aan een werkingsprofiel van het openbaar gebouw dat 

overeenkomt met een type van uurregeling en een gemiddelde temperatuur in de ruimten over de volledige 

verwarmingsperiode. De beschrijving ervan is gebaseerd op de beschrijving van de functionele delen die 

gebruikt worden in de EPN-methode die van toepassing is op de nieuwe of zwaar gerenoveerde EPB-eenheden 

(RL, Gebouwindeling): 

Als de activiteit niet voorkomt op de lijst met categorieën in Tabel 5 neemt u contact op met de Help Desk. 

Activiteiten die plaatsvinden in eenzelfde ruimte op verschillende tijdstippen: u neemt de categorie die 

overeenstemt met de activiteit die het meest in deze ruimte plaatsvindt. Daarvoor baseert u zich op de 

bezettingstijd. 

Categorieën P-Onderwijs (3-overdag of 's avonds, 4-overdag en 's avonds, 5-hoger): u specificeert de 

Gemeenschap (FWB of VO). De software gebruikt dan de schoolkalender van die Gemeenschap om het 

energieverbruik (RM) op jaarbasis te berekenen en te normaliseren. De software gebruikt een specifieke 

schoolkalender voor niet-hoger onderwijs (categorieën 3 en 4) en voor hoger onderwijs (categorie 5). 

Als het openbare gebouw door zowel een FWB als een VO-school wordt gebruikt, maakt u één categoriezone 

aan per Gemeenschap. De software bepaalt dan de hoofdgemeenschap op basis van de ingevoerde EPB-

oppervlakken, en gebruikt de kalender van deze gemeenschap voor de berekeningen. 
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Tabel 5 Categoriezones die in aanmerking komen voor de EPB-certificering openbaar gebouw (Cat Cope) en respectievelijke 

bestemming (RL). De letters P, M en NC verwijzen naar het type van ruimte (deel 8.2): P = publiek, M = gemengd en NC = 

niet-certificeerbaar. De afkortingen van de kolom “Best.” komen overeen met de bestemming van Tabel 4: NR = Niet 

Residentieel, A = Andere, GD = Gemeenschappelijk Deel.  

Nr.  Categorie  Beschrijving Best. 

1  P-Administratieve 

diensten 

Hierin de openbare ruimten waar de mensen meestal overdag en tijdens de 

weekdagen aanwezig zijn én vaak aan een bureau zitten. 

Ook de computerruimten (met uitzondering van ruimten gebruikt voor 

onderwijs en serverruimten) vallen onder deze categorie. 

Voorbeelden: administraties, postkantoren, politiekantoren, financiële 

instellingen, gerecht en overheidsdiensten, hoven en rechtbanken en de 

griffies, justitiepaleizen, gemeentehuizen, onderzoekscentra (behalve 

laboratoria) 

NR 

2  P-Kinderdagverblijven  Hierin de openbare ruimten waar er zorgen worden verstrekt om op baby’s en 

peuters te passen (≤ 3 jaar) en waar deze personen niet gehuisvest zijn. 

NR 

3  P-Dag- OF 

avondonderwijs  

Hierin de openbare ruimten waar theorie- of praktijklessen worden gegeven in 

het kader van het basis- en secundair onderwijs, sociale promotie en 

navorming, wanneer deze ruimten overdag dan wel ‘s avonds worden 

gebruikt. 

Kunstlessen (toneel, dans, schone kunsten, muziek, ...) die verband houden 

met voormelde onderwijsvormen behoren tot deze categorie. 

De informaticalokalen verbonden met voormelde onderwijsvorm behoren tot 

deze categorie. 

Zalen voor sportonderwijs daarentegen behoren tot de categorie 

"sportcentra" en "zwembaden". 

Machinekamers, magazijnen en laboratoria bestemd voor opleidingen 

behoren tot de categorie "Overige". 

NR 

4 P-Dag- EN 

avondonderwijs  

Bevat de openbare ruimten waar theorie- of praktijklessen worden gegeven 

binnen het basis- en secundair onderwijs, de sociale promotie en de 

permanente educatie, wanneer deze ruimten uitgebreid worden gebruikt. 

Kunstlessen (toneel, dans, schone kunsten, muziek, ...) die verband houden 

met voormelde onderwijsvormen behoren tot deze categorie. 

De informaticalokalen verbonden met voormelde onderwijsvorm vallen onder 

deze categorie. 

Zalen voor sportonderwijs staan daarentegen in de categorie “Sportcentra” en 

“Zwembaden”. 

Machinekamers, magazijnen en laboratoria bestemd voor opleidingen 

behoren tot de categorie "Overige". 

NR 
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Tabel 5 (vervolg) 

Nr.  Categorie  Beschrijving Best. 

5 P-Hoger onderwijs  Hierin de openbare ruimten waar theorie- of praktijklessen voor hoger 

onderwijs worden verstrekt. 

Kunstlessen (toneel, dans, schone kunsten, muziek, ...) die verband houden 

met het hoger onderwijs zitten in deze categorie. 

De informaticalokalen verbonden met voormelde onderwijsvorm vallen onder 

deze categorie. 

Zalen voor sportonderwijs staan daarentegen in de categorie “Sportcentra” en 

“Zwembaden”. 

Machinekamers, magazijnen en laboratoria bestemd voor opleidingen en 

onderzoek behoren tot de categorie 13. 

NR 

6 P-Ziekenhuizen Hierin de dag- en nachtziekenhuizen en ook de psychiatrische klinieken. 

Operatiekamers, ziekenhuiskamers, onderzoeks- en analyseruimten, ... vallen 

onder deze categorie. 

NR 

7 P-Gezondheidscentra 

en gelijkaardige 

diensten 

Hierin openbare ruimten waar zorg aan personen of dieren wordt verstrekt én 

waar die personen niet gehuisvest zijn. 

Bijvoorbeeld: kinesitherapiecentrum 

Uitzondering: ruimten voor het passen op baby’s en kleuters staan in de 

categorie “Crèches” 

NR 

8 P-Rusthuizen, 

revalidatie- en 

verzorgingstehuizen en 

gelijkaardige diensten, 

correctionele 

instellingen  

Hierin de openbare ruimten waar mensen 's nachts verblijven, met 

uitzondering van ziekenhuizen. 

NR 

9  P-Zwembaden  Hierin de openbare ruimten waar wellness- en zwemactiviteiten plaatsvinden; 

hier vind je bad- of wellness-installaties. 

NR 

10  P-Sportcentra  Hierin de openbare ruimten waar sport-, recreatieve activiteiten of turnen 

wordt beoefend, met uitzondering van zwemsporten. 

NR 

11 P-Theaters, culturele 

centra en 

conferentiezalen 

Hierin de openbare ruimten waar personen samenkomen, een deel van de dag 

aanwezig zijn en waar er een hogere bezettingsgraad kan voorkomen. 

De vergader- en ontvangstzalen (met uitzondering van auditoria gebruikt in 

het onderwijs) vallen eveneens onder deze categorie. 

NR 

12 P-Musea, bibliotheken, 

mediatheken en 

gelijkaardige diensten  

Hierin de openbare ruimten waar personen een deel van de dag aanwezig zijn 

voor artistieke activiteiten met een lage bezettingsgraad. 

NR 

13  P-Werkplaatsen, 

laboratoria, 

datacenters, 

crematoria, 

opslagplaatsen, ... 

Hierin de openbare ruimten voor technische workshops, uitvaartcentra , 

opslag of bewaring. Hierin eveneens technische lokalen, de serverlokalen en 

de laboratoriums. 

A 
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Tabel 5 (vervolg en einde) 

Nr.  Categorie  Beschrijving Best. 

14 P-Gemene delen Hierin de openbare ruimten die gemeenschappelijk zijn aan ruimten met 

verscheidene categoriezones, zoals gangen, trappen, liften, toiletten, 

douches, keukentjes, vestiaires, … 

GD 

15 M-niet-residentieel Hierin de gemengde ruimten waarvan de activiteiten kunnen worden 

geassimileerd met die van categorieën 1 tot 12 

NR 

16 M- Andere Hierin de gemengde ruimten waarvan de activiteiten kunnen worden 

geassimileerd met die van categorie 13 

A 

17 M-Gemeenschappelijke 

delen 

Hierin de gemengde ruimten waarvan de activiteiten kunnen worden 

geassimileerd met die van categorie 14 

GD 

18 NC-Niet-certificeerbaar In deze categorie zitten de niet-certificeerbare ruimten, over alle categorieën 

(en bestemmingen) heen 

/ 

19 P-Horeca (PLAGE) Cafetaria/kantine -> op dit moment de hoofdcategorie van het openbaar 

gebouw opgeven als categorie 

NR 

20 P-Handelszaak 

(PLAGE) 

-> op dit moment de hoofdcategorie van het openbaar gebouw opgeven als 

categorie 

NR 

Tabel 6 Bezettingstijden van het openbare gebouw en temperatuurbereik voor elke categoriezone (ter informatie). 

Bezettingstijden  Temperatuurbereik 

[°C] 

Categorie  

Schoolkalender 19-21  3- Dag- OF avondonderwijs 

4- Dag- EN avondonderwijs 

5-Hoger onderwijs  

Werkdagen  

 

19-21 1-Administratieve diensten  

P- Werkplaatsen, laboratoria, datacenters, crematoria, opslagplaatsen, … 

21-23 

 

2- Kinderdagverblijven 

7- Gezondheidscentra en gelijkaardige diensten 

Zaterdag 

inbegrepen 

19-21 

 

11- Theaters, culturele centra en conferentiezalen 

12- Musea, bibliotheken, mediatheken en gelijkaardige diensten 

7/7 dagen, 

feestdagen 

inbegrepen 

 

17-19  10-Sportcentra  

21-23 6-Ziekenhuizen 

8- Rusthuizen, revalidatie- en verzorgingstehuizen en gelijkaardige diensten, 

correctionele instellingen 

28-30 9-Zwembaden 
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8.4.3 Meerdere publieke bezetters 

Als u een EPB-certificaat openbaar gebouw moet opstellen voor een EPB gebouw met meerdere publieke 

bezetters, maakt u minstens één categoriezone per publieke bezetter aan, evenals minstens één 

categoriezone voor de ruimten die tussen de publieke organisaties gedeeld worden. 

Dit is in het bijzonder belangrijk voor de publieke organisaties die onder PLAGE vallen. Immers, de PLAGE-

reglementering legt het opstellen van een energiekadaster op voor alle gebouwen of voor delen van gebouwen 

die worden betrokken en/of in het bezit zijn van een publieke organisatie (http://leefmilieu.brussels/plage).  

De categorieën waarop de verbruiksreductiedoelstellingen van het PLAGE zijn gebaseerd, zijn dezelfde als die 

gebruikt voor het opstellen van de EPB-certificaten openbaar gebouw. Evenwel wordt het energiekadaster 

uitgevoerd per publieke organisatie en dus niet voor alle openbare delen van het EPB-gebouw samen. 

Daarom wordt er gevraagd om minstens één categoriezone aan te maken per openbare gebruiker. Op deze 

manier zal de publieke organisatie zijn voordeel kunnen doen met de administratieve vereenvoudiging et de 

gegevens die u hebt ingevoerd weer ophalen om zo het energiekadaster op te stellen.  

Voorbeeld:  

Een EPB gebouw wordt door de PO A en B bezet. PO A, PLAGE-plichtig, betrekt 500 m² 

kantoren en 200 m² verwarmde werkplaats (> 15 W/m³). PO B, niet PLAGE-

plichtig, betrekt 100 m² kantoren en 300 m² van een museum. 

➔ U voert 4 categoriezones in: 

Nr.  Categorie  Naam  Oppervlakte (m²) 

1  P-Administratieve diensten Kantoren A  500  

2  P-Werkplaatsen,laboratoria, 

datacenters,crematoria, 

opslagplaatsen, … 

Werkplaats A  200  

3  P-Administratieve diensten Kantoren B  100 

4 P-Musea, bibliotheken, mediatheken 

en gelijkaardige diensten  

Museum B  300  

 

8.4.4 Hoofdcategorie van het openbaar gebouw 

De hoofdcategorie van het openbare gebouw wordt bepaald door de software, door samenvoegen van de 

zones van dezelfde categorie en het type “publiek”. 

Aldus wordt ze gedefinieerd als de categorie van het type “publiekr” met de grootste EPB-oppervlakte (RM 

Cope).  

De hoofdcategorie bepaalt: 

• Het aantal graaddagen gebruikt voor de annualisatie en de normalisatie van het verbruik (RM Cope); 

• De schaal waarop de energieklasse van het openbaar gebouw) wordt beoordeeld (Cat Cope); 

• De noemer die gebruikt wordt om het EPB niveau te berekenen (RM Cope). 

Restaurant, handelszaak, cafetaria en gemeenschappelijke delen: deze categorieën worden momenteel niet 

als volwaardige categorieën beschouwd voor het opstellen van EPB-certificaten openbaar gebouw. Bijgevolg 

http://leefmilieu.brussels/plage
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tellen ze mee voor de EPB-oppervlakte openbaar gebouw, maar niet om de hoofdcategorie van het openbaar 

gebouw te bepalen. 

8.4.5 Voorbeelden 

Voorbeeld 1: 

Een EPB gebouw bestaat uit een turnzaal, kleedruimtes en een kleine hal die tussen de zaal en 

deze kleedruimtes ligt. De hal is 10 % van de omvang van de turnzaal en de 

kleedruimtes 25 %. 

De turnzaal = categoriezone "Sportcentra" 

De hal en de kleedruimtes worden samengenomen met de turnzaal. Het % is niet van toepassing 

omdat hun activiteit vergelijkbaar is met de categorie "gemeenschappelijk". 

➔ U maakt een categoriezone "Sportcentra" aan voor de turnzaal, de hal en de kleedruimtes. 

Voorbeeld 2: 

Een kantoorgebouw gebruikt door meerdere publieke bezetters, waarvan een valt onder 

PLAGE, bestaat uit een inkomhal, een trappenhuis en de aangrenzende liften, 

en 5 verdiepingen met kantoren.  

Elke verdieping is als volgt ingedeeld: een onthaalruimte die leidt naar de trappen/liften (5 % 

oppervlakte), een centrale gang met de kopieerapparaten (10 % oppervlakte), 

die leidt naar 12 kantoren voor 4 personen (4 links en 8 rechts, of 35 % 

oppervlakte), 3 vergaderzalen (20 % oppervlakte), 1 kitchenette met 

koffiezetapparaat (10 %), wc's (10 %), de toegang naar de noodtrap en een 

archiefruimte (10 %). 

Elke veerdieping wordt gebruikt door een andere publieke gebruiker. De onthaalruimte en de 

trappenhuizen/lift worden ook tussen de bezetters gedeeld. 

➔ De inkomhal en de trappenhuizen/lift zijn "Gemeenschappelijke delen" die gedeeld worden 

tussen de publieke bezetters. Ze worden dus een volwaardige categoriezone 

"Gemeenschappelijke delen".  

➔ Aangezien elke verdieping gebruikt wordt door een andere gebruiker, maakt u minstens één 

categoriezone aan voor elke verdieping.  

Per verdieping: 

De kantoren en vergaderzalen maken deel uit van de categorie "Administratieve diensten". Ze 

vertegenwoordigen 20+35, m.a.w. 55 % van de oppervlakte van de verdieping. 

De categorie "Administratieve diensten" is dus de hoofdcategorie van elke 

verdieping. 

Aangezien de onthaalruimte, de kitchenette, de wc's en de centrale gang aan de kantoren 

grenzen, is het aanbevolen ze horizontaal per verdieping samen te nemen met 

elke categoriezone "Administratieve diensten". De oppervlakte van het geheel 

"kantoren + vergaderzalen + gemeenschappelijke delen" = 90 % van de 

oppervlakte van de verdieping. 

Het archieflokaal neemt 10 % van de oppervlakte van de verdieping in beslag. Het is rechtstreeks 

toegankelijk via de centrale gang. De verhouding van de oppervlakte 

"archieflokalen"/"administratieve diensten" is gelijk aan 

0,10*Sverdieping/0,90*Sverdieping=0,11 < 0,20. Het archieflokaal kan dus mee 

opgenomen worden in de categoriezone "Administratieve diensten". 
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➔ U maakt dus 6 categoriezones aan: een zone "Gemeenschappelijke delen" en 5 zones 

"Administratieve diensten" 

Voorbeeld 3:  

Het EPB gebouw (school) is een gebouw dat uit twee vleugels (West en Oost)bestaat. 

De West-vleugel wordt overdag gebruikt voor het basisonderwijs afhankelijk van de FWB (28 

uur/week). Hij bestaat uit 8 klassen en een gang (10 % oppervlakte). Klas W8 (10 

% oppervlakte) wordt elke avond van het schooljaar gebruikt voor muzieklessen. 

De andere klassen, W1 tot W7 worden niet 's avonds of tijdens het weekend 

gebruikt. 

De Oost-vleugel wordt overdag gebruikt voor het secundair onderwijs afhankelijk van de VO (28 

uur/week). Hij bestaat uit 7 klassen verbonden door een gang en wc's. In 5 van de 

7 klassen (60 % oppervlakte) wordt 's avonds en op zaterdag les gegeven, voor 

permanente vorming op beroepsniveau (8 uur/week) en niveau hoger onderwijs 

(2 uur/week). 

➔ U maakt minstens een categoriezone per vleugel. 

West-vleugel:  

Klassen W1 tot W7 (80 %) zijn vergelijkbaar met categorie 3-P-Dag- OF avondonderwijs. Klas 

W8 (10 %) is vergelijkbaar met categorie 4-P-Dag- EN avondonderwijs. 

De voornaamste categorie van de West-vleugel is 3-P-Dag- OF avondonderwijs De gang wordt 

dus opgenomen met de klassen W1-W7. De oppervlakte van het geheel "klassen 

W1 - W7 + gang" = 90 % van de oppervlakte van de vleugel. 

Klas W8 is rechtstreeks toegankelijk via deze gang en de verhouding van de oppervlakte is gelijk 

aan 0,10*Sverdieping/0,90*Sverdieping=0,11 < 0,20 . Klas W8 wordt gelijkgesteld met 

de andere klassen en dus met de categorie 3-P-Dag- OF avondonderwijs. 

Oost vleugel: 

De Oost-vleugel wordt grotendeels en uitgebreid (dag en ’s avonds)gebruikt voor secundair 

onderwijs → categorie 4-P- Dag- EN avondonderwijs. 

➔ Er worden dus 2 zones aangemaakt: een zone "West" geassocieerd met de FWB, met als 

categorie "3-P-Dag- OF avondonderwijs" en een zone "Oost”, met als categorie 

"4-P-Dag- EN avondonderwijs" geassocieerd met de VO. 

  



Versie februari 2023 [46]  

9 Berekenen van de EPB-oppervlakte openbaar gebouw 

U berekent de vloeroppervlakte van elke categoriezone en geeft deze in de software. 

Die stemt overeen met de totale vloer met een vrije hoogte van minstens 2,10 m in alle ruimten (RL, 

meetcode). De vloer wordt gemeten aan de bekledingsloze buitenzijde van de wanden en zijn 

verondersteld door te lopen.  

De oppervlakte van de vides en vloergaten die een vloeroppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 4 

m² moet echter hiervan worden afgetrokken. 

De technische details van de berekening zijn te vinden onder deel 9.2. 

Bij langdurig niet-betrekken van een (deel van een) categoriezone vermeldt u deze periode van niet-betrekken 

volgens de richtlijnen onder deel 9.3.  

9.1 Verband met de reglementering (ter informatie) + zwembaden 

De EPB-oppervlakte van het openbaar gebouw wordt gedefinieerd als volgt (Cope, art. 1, 11°): 

“EPB-oppervlakte openbaar gebouw: de som van de vloeroppervlakten van de EPB-eenheden die in het openbaar 
gebouw zijn inbegrepen, afgebakend overeenkomstig de meetcode die in bijlage 2 van het Richtlijnenbesluit bedoeld 
wordt;” 

In de software worden de EPB-eenheden automatisch bepaald volgens de categoriezones die u hebt ingevoerd, 

alsook volgens de bijbehorende EPB-oppervlakte (deel 8.1,Tabel 4).  

Bij langdurige leegstand wordt de EPB-oppervlakte van het openbaar gebouw overigens gewogen. Er wordt 

immers verondersteld dat er op een ongebruikte oppervlakte geen energieverbruik is. 

U voert dus de vloeroppervlakte van elke categoriezone en de eventuele periodes van leegstand in. Vervolgens 

telt de software deze waarden op om zo de gewogen EPB-oppervlakte en de hoofdcategorie van het openbaar 

gebouw te bepalen (RM Cope). 

 Zwembaden: indien het EPB-gebouw bestaat uit een categoriezone “Zwembaden”, voert u 

afzonderlijk de vloeroppervlakte en die van de watervlakken. 

De vloeroppervlakte wordt na gebruikt om de hoofdcategorie van het openbare gebouw te bepalen (RM Cope): 

• Hoofdcategorie = Zwembaden: de EPB-oppervlakte, de EPB-niveau en de CO2-uitstoot worden 

berekend op basis van de oppervlakte van de watervlakken; 

• Hoofdcategorie <> Zwembaden: de EPB-oppervlakte, de EPB-niveau en de CO2-uitstoot worden 

berekend op basis van de vloeroppervlakten. 
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9.2 Details van de berekening 

9.2.1 Wanddikte 

De vloeroppervlakte wordt gemeten aan de bekledingsloze buitenzijde van de wanden die elke categoriezone 

afbakenen (RL, Meetcode). De in overweging te nemen diktes zijn in functie van het type van wand. 

Als er geen plannen of doorsneden zijn, kan de wanddikte worden afgeleid door meting ter plaatse. De dikte 

van een muur of van een dak kan zo ter hoogte van de openingen worden gemeten. In dat geval volgt u de 

richtlijnen onder “Gekende dikte” (Tabel 7). 

In bepaalde gevallen is meten heel moeilijk of zelfs onmogelijk. Er werden dus standaarddiktes bepaald per type 

van warmteverlieswanden (Tabel 7). 

Tabel 7 Dikte van de wanden. 

Wand Gekende dikte Standaardwaarde 

[cm] 

Buitenwand Gemeten langs de onbeklede buitenzijde van de muur, wat ook de 

geventileerde aard van de eventuele bedekking is en zonder 

rekening te houden met de aanwezigheid van ramen of 

bouwelementen die minder dan 30 cm uitsteken. 

30 

Binnenwand, in contact met 

het BV of een aangrenzend BV 

Dikte van de wand gedeeld door 2 15 

Binnenwand, in contact met 

een aangrenzende, 

onverwarmde ruimte 

Gemeten aan de bekledingsloze buitenzijde, kant aangrenzende 

onverwarmde ruimte 

30 

In contact met de grond of een 

kelderruimte 

Gemeten aan de bekledingsloze buitenzijde, kant aangrenzende 

onverwarmde ruimte 

30 

Scheidingsmuur As van de scheidingsmuur 15 

 

9.2.2 Vrije hoogte 

Enkel de ruimten met een vrĳe hoogte van meer dan 2,10 m tellen mee in de berekening van de EPB-

oppervlakte. De vrije hoogte komt overeen met de nettohoogte tussen de verhoogde vloer en het verlaagde 

plafond. 

In het geval van een vloerplaat onder een hellend dak wordt enkel de vloeroppervlakte met een minimale vrije 

hoogte van 2,10 m in rekening genomen (Figuur 5). 

 

Figuur 5 Vrije hoogte. 
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9.2.3 Onderbroken vloer 

U gaat ervan uit dat de vloer onder de scheidingswanden doorloopt, dat er dus geen onderbreking is ter hoogte 

van de binnenwanden, technische kokers binnen in Het beschermd volume, trappenhuizen en liftkokers. 

Vides en uitgespaarde gaten: U berekent de oppervlakte van de vide of van het vloergat (Figuur 6): 

• Minder dan of gelijk aan 4 m²: u rekent de oppervlakte van de vide aan als vloeroppervlakte;  

• Meer dan 4 m²: u rekent de oppervlakte van de vide niet aan. 

De oppervlakte van de vide of van het vloergat wordt berekend aan de bekledingsloze binnenzijde van de 

wanden. 

Voorbeelden van vides of van vloergaten: vide van een traphal, technische koker, liftkooi, 

atrium. 

  

Figuur 6 Vide van een traphal. 

9.2.4 Mezzanine 

De bruto vloeroppervlakte van een mezzanine wordt beschouwd als de resterende oppervlakte van een 

ononderbroken vloer waarvan men de oppervlakte van de vide aftrekt als die groter is dan 4m². De volgende 

hypotheses worden toegepast om de oppervlakte te berekenen: 

• De mezzanine is een ruimte binnen het beschermd volume en de trap die ernaartoe leidt wordt 

gelijkgesteld aan een vide; 

• De bruto vloeroppervlakte wordt bepaald voor het deel van de vloer met een vrije hoogte van 

minimaal 2,10m. 

Voorbeeld:  

De mezzanine bevindt zich gedeeltelijk onder het dak en de vide is groter dan 4m2. 

U bepaalt de bruto vloeroppervlakte als volgt: 

1. U berekent de binnenoppervlakte van de vloer van de mezzanine die beschikt over een 

minimale hoogte onder plafond van 2,10 m. 

2. U houdt rekening met de dikte van de muur als dit deel van de werkelijke vloer of de fictieve 

vloer van de mezzanine wordt overhangen door een muur, en voegt deze 

oppervlakte toe aan de bruto vloeroppervlakte. 

3. Als boven de echte vloer of de fictieve vloer van de mezzanine een dak uitsteekt, voegt u geen 

fictieve dikte toe. 

9.2.5 Uitspringende bouwdelen en uitsparingen 

Het is toegelaten om een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te negeren, 

indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,50m². (LD, Meetcode).  
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9.3 Wisselende bezetting tijdens de certificeringsperiode 

Als de openbare ruimten tijdens de certificeringsperiode voor lange tijd leeg staat, volledig dan wel 

gedeeltelijk, dan wordt de EPB-oppervlakte van het openbare gebouw gewogen. 

Er wordt immers verondersteld dat er geen energieverbruik is tijdens langdurige leegstand van een gebouw. 

Onder langdurige leegstand verstaan we niet-betrekken van meer dan of gelijk aan 30 dagen.  

U voert de periodes van leegstand in het tabblad “Niet betrokken periodes” in. Voor elke periode van leegstand, 

voert u de aanvangs-, de einddatum en de leegstaande zones in. Als een zone voor een stuk niet wordt 

betrokken, dan geeft u de niet betrokken oppervlakte op. De software berekent dan voor elke periode de 

oppervlakte die niet betrokken wordt en weegt de EPB-oppervlakte van het openbare gebouw. 

U kunt ook nog leegstand invoeren voor een periode die verder reikt dan de certificeringsperiode. In dat geval 

zal de software het niet-betrekken slechts in aanmerking nemen tot het einde van de certificeringsperiode. 

 Voor categoriezones 3 tot 5 (onderwijs) zijn de schoolvakantiedagen, met inbegrip van de grote 

vakantie, reeds opgenomen in de rekenmethode. Men hoeft ze dus niet aan te rekenen als langdurige 

leegstand. 

 Als de activiteit in het EPB-gebouw beperkt werd ten gevolg van de COVID-19-maatregelen 

(telewerk verplicht of sterk aanbevolen, activiteit niet toegelaten, ....) gelieve dan de e-news van 

15/02/2021 te raadplegen. 

 

Voorbeeld:  

Een schoolgebouw is in renovatie: 2 klassen (80 m²) werden van september tot november niet 

betrokken, twee andere (90 m²) niet van oktober tot december. Deze klassen 

maken deel uit van dezelfde categoriezone. 

➔ U voert drie periodes van niet-betrekken in:  

Nr. Van A Oppervlakte (m²) 

1 01/09/2018 03/10/2018 80 

2 04/10/2018 05/11/2018 80 + 90 = 170 

3 06/11/2018 22/12/2018 90 

 

  

https://cdn.flxml.eu/r-ed8e928255793632f34dc103b7f5fd2c7b1619b2bd91421e


Versie februari 2023 [50]  

10 Opmeting van het energieverbruik en van de energieproductie 

10.1  Algemeen principe  

In de rekenmethode voor de EPB-certificering openbaar gebouw (RM Cope) bepaalt men de energieprestatie 

van het openbare gebouw op basis van de hoeveelheden brandstof en elektriciteit, die ofwel door meters ofwel 

door geleverde hoeveelheden en de reserves gemeten worden. De verbruiken worden in functie van het klimaat 

genormaliseerd, en het EPB niveau wordt uitgedrukt in primaire energie6 

Het certificaat toont dus de energie die noodzakelijk is om het binnenklimaat van het openbare gebouw te 

regelen (BWLKE, Bijlage 2.1, 3, 1; RM, Cope), en trekt de in situ geproduceerde elektriciteit af7. Bovendien houdt 

het rekening met de energie die noodzakelijk is voor het laten functioneren van de installaties voor een 

standaard gebruik voor deze categorie van het publiek gebouw (BWLKE, Bijlage 2.1, 3, 1, RM Cope)8. 

De “energie bestemd voor regelen van het binnenklimaat van het openbare gebouw” betekent de energie die 

nodig is voor de werking van het verwarmings- of airconditioningsysteem en van de systemen voor ventilatie, 

verlichting, bevochtiging en productie van sanitair warm water. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het energieverlies 

tijdens de warmteproductie, -levering en -afgifte in rekening gebracht moet worden. 

Dit leidt ertoe dat de energieprestatie van het openbaar gebouw wordt bepaald op basis van metingen van het 

brandstof- en elektriciteitsverbruik (deel 10.3) van deze systemen. Indien elektriciteit in situ wordt 

geproduceerd, rekent de methode alleen het deel in dat uit het net afgenomen wordt, en wordt dus het deel dat 

aan net teruggegeven wordt afgetrokken (Tabel 8). Instructies en schema’s worden in deel 10.8 weergegeven 

voor de productievoorzieningen van hernieuwbare energie. 

Ten derde, wanneer een meetpunt betrekking heeft op gemengde of niet-certificeerbare ruimten, dan wordt 

het verbruik dat ter hoogte van dit meetpunt wordt opgemeten, respectievelijk verdeeld of afgetrokken (RM 

Cope). Dit gebeurt bij voorrang via apparatuur voor "submetering", omdat die reglementair verplicht zijn (Verw) 

ofwel bij ontstentenis naar rato van de oppervlakte (deel 11) 

Ten slotte kan de energie die wordt verbruikt door de toestellen die niet nodig zijn voor de standaard activiteiten 

in het openbare gebouw ook afgetrokken worden (RM Cope, deel 11.3). 

10.2 In te voeren gegevens 

U voert volgende gegevens in voor elke meetpunt (deel 10.3): 

• Algemene gegevens van de meetpunt: deel 10.4; 

• Afgenomen of aan het net teruggegeven hoeveelheden voor elke verbruiksperiode: deel 0; 

• Gegevensbron: deel 10.6; 

• Normalisatiepercentage: deel 10.7; 

• Verdeling en of aftrek: deel 11. 

 

Sla er hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding op na voor de invoer van deze gegevens in de software. 

  

 
6 Primaire energie: energie uit hernieuwbare of niet hernieuwbare bronnen die geen omzettings- of verwerkingsproces ondergaan heeft 
(BWLKE, art. 1.3.1 10°) 
7 Dit komt overeen met het primaire energieverbruik van een EPB-eenheid voor EPB-certificaten (RL, art. 1, 21°), die wordt berekend op 
basis van de energetische kenmerken van het gebouw en de technische installaties, en als doel heeft om het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen te promoten (BWLKE, bijlage 2.1.3) 
8 Dit is specifiek voor het EPB certificaat openbaar gebouw, omdat het verbruik van deze installaties niet in rekening wordt gebracht in 
EPB-certificaten. 
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Tabel 8 Mogelijke metingen voor energie en in te voeren gegevens. 

Energie Betekenis Geen hernieuwbare 

energieproductie 

Hernieuwbare energieproductie 

Verbruikte Om de behoeften van het 

gebouw te voldoen verbruikte 

energie 

= afgenomen energie = afgenomen + zelf-verbruikte energie 

Geproduceerde Totaal in situ geproduceerde 

energie 

= 0 = zelf-verbruikte + aan het net 

teruggegeven energie 

Afgenomen Uit het net of het brandstof 

reserve afgenomen energie; 

= verbruikte energie  ≤ verbruikte energie 

Zelf-verbruikte In situ geproduceerde en 

verbruikte energie 

= 0 ≤ verbruikte energie 

Aan het net 

teruggegeven 

In situ geproduceerde en aan 

het net teruggegeven energie 

= 0 ≤ geproduceerde energie 

Berekening 

EPB certificaat 

openbaar 

gebouw 

 Verbruikte energie 

= afgenomen energie 

 

Verbruikte – geproduceerde energie 

= Afgenomen – aan het net teruggegeven 

energie 

U voert in  Afgenomen energie Afgenomen energie 

Aan het net teruggegeven energie 

 

10.3 Meetpunten en energiedragers 

U identificeert de energiedrager(s) die het openbare gebouw in energie voorzien. U identificeert elk 

meetpunt en voert het afzonderlijk in de software in. 

Een meetpunt komt overeen met: 

• Een (niet)-officiële meter voor gas, elektriciteit en de andere energiedragers, indien er zo’n meter is 

geïnstalleerd; 

• De brandstofvoorraad bij afwezigheid van een meter (olie, hout, biomassa, ...). 

 De warmtemeters mogen niet worden gebruikt om rechtstreeks het brandstofverbruik te meten. 
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De energiedragers zijn de volgende (Tabel 9): 

Tabel 9 Energiedragers die men in aanmerking neemt voor de EPB-certificering openbaar gebouw. 

Energiedrager Gangbare meeteenheid [GME] 

Aardgas type L 1 m³ gas 

Aardgas type H 1 m³ gas 

Propaan/butaan/GPL 1 liter 

Steenkool 1 kg 

Biomassa9 (<> hout) 1 kg 

Blokhout 1 wisse 

Pellethout 1 kg 

Elektriciteit 1 kWh 

Externe warmtelevering 1 kWhBVW 

Andere Contact opnemen met Leefmilieu Brussel 

10.3.1 L-gas en H-gas  

Schakelde het openbaar gebouw tijdens de certificeringsperiode over van laagcalorisch of L-gas naar 

hoogcalorisch of H-gas?  

U vergelijkt de opnameperiodes OPL en OPH tijdens dewelke het voorzieningspunt werd voorzien van laag- en 

hoogcalorisch gas, respectievelijk: 

• OPL ≥ OPH: u gaat ervan uit dat de energiedrager “laagcalorisch” gas is 

• OPL < OPH: u gaat ervan uit dat de energiedrager “hoogcalorisch” gas is 

10.3.2 Externe warmtelevering 

Een systeem van externe warmtelevering levert warmte van een centrale productie-eenheid via een 

distributienetwerk naar verschillende gebouwen of sites. Er zijn 3 soorten van externe warmtelevering: 

• Het systeem van warmteopwekking10 levert warmte via een warmtenet aan gebouwen of 

gebouwenblokken op een andere site dan het systeem zelf; 

• Het systeem van warmteopwekking levert warmte via een warmtenet aan verschillende 

alleenstaande gebouwen of gebouwenblokken, op dezelfde site dan het systeem zelf. Dit warmtenet 

kan ondergronds, bovengronds en/of door verbindingskanalen lopen.; 

 
9Biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke 
stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, de visvangst en de aquacultuur inbegrepen, alsmede de afbreekbare fractie van 
industrieel en huishoudelijk afval (BWLKE, art. 1.3.1, 8°) 

10 Warmtegenerator: "het onderdeel van een verwarmingssysteem dat nuttige warmte genereert via één of meerdere van de volgende 

processen: 

a) de verbranding van brandstof in bijvoorbeeld een cv-ketel; 

b) het joule-effect, dat plaatsvindt in de verwarmingselementen van een verwarmingssysteem met elektrische weerstand; 

c) het opvangen van warmte uit de lucht, ventilatieafvoerlucht, of een water- of aardwarmtebron) met behulp van een warmtepomp." 
(BWLKE, art. 2.1.1 40°) 
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Een gebouwenblok is het geheel van aangrenzende gebouwen of gebouwen die aan elkaar verbonden zijn door 

een gemeenschappelijke ruimte (kelder, parking, …). Als het distributienetwerk zich binnen het gebouwenblok 

bevindt, wordt dit niet als een externe warmtelevering beschouwd. 

GEVAL 1: u kent de energiedrager die gezorgd heeft voor de voorziening in externe warmte en hebt 

toegang tot het meetpunt: 

U voert de verbruiksgegevens die door die meetpunt gemeten worden. Op die manier hoeft u de conversie- en 

emissiefactoren van CO2 niet te bepalen. 

Voorbeeld: Een aaneenschakeling van verwarmingsketels op gas, gelegen in een zelfstandig 

onderstation, voorziet verscheidene gebouwen van energie. Het gecertificeerde 

openbare gebouw stemt met één gebouw hiervan overeen. De gasmeter ligt aan 

de toeleveringszijde van deze verwarmingsketels en de publieke organisatie die 

zich in het te certificeren gebouw bevindt, beschikt over de verbruiksgegevens 

van deze meter. 

➔ Deze situatie komt in principe overeen met een systeem van externe warmtelevering, omdat 

de warmteproductie gebeurt in een ander gebouw dan dat wat u certificeert.  

Aangezien u evenwel de verbruiksgegevens van de meter kent, kunt u hem evenwel in de 

software invoeren als een “gas”-meter en niet als een systeem van externe 

warmtelevering. U zal vervolgens het verbruik van het openbare gebouw 

bepalen door de gemeten hoeveelheid gas verder te gaan onderverdelen (deel 

8). 

GEVAL 2: u gebruikt de restwarmte of u gebruikt warmte waarvan u de oorsprong niet kent 

U voert “Externe warmte” in en neemt per e-mail contact op met Leefmilieu Brussel om samen de 

referentiewaarden te definiëren (CO2-emissiefactor, conversiefactor naar primaire energie, ...) 

Voorbeeld: 

U gebruikt energie voor industriële doeleinden waarvan een deel in de vorm van warmte oplost. 

Vermits u deze energie graag wilt aanwenden wint u ze (ten dele) in de vorm van 

warmte terug, die u vervolgens gebruikt om de technische en administratieve 

gebouwen op uw site te verwarmen.  

10.3.3 Energiedrager "Andere" 

Betrekt het openbare gebouw dat u moet certificeren zijn energie uit een andere energiedrager?  

U voert het in onder “Andere” in en neemt contact op met Leefmilieu Brussel om samen de referentiewaarden 

te definiëren. 

Voorbeeld: De klimaatregeling van uw gebouw bewerkstelligt u aan de hand van een systeem 

van externe koeling. 
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10.4 Algemene gegevens van een meetpunt  

U voert de algemene gegevens in op het subtabblad Algemeen van elk meetpunt. De software past de 

aangevraagde gegevens aan in functie van de energiedrager, de meetmethode en het type meter (Tabel 10). 

Tabel 10 Algemene gegevens van een meetpunt. Velden met een asterisk zijn verplicht. 

Veld Beschrijving Betrokken energiedragers 

Naam + localisatie* Naam van het meetpunt Vrij. We raden u aan om hier bij 

benadering de locatie bij aan te geven. 

Bv.: Meetpunt Kelder 

Alle 

Energiedrager* Deel 10.3 Alle 

Bron van de 

gegevens 

Deel 10.6 Alle 

Meetmethode* Meter of leveringen Alle behalve gas en elektriciteit 

(alleen meter) 

Meter* Officiële11 of niet-officiële Gas en elektriciteit 

Nummer van de 

meter 

Officiële meter11: uniek meternummer 

Niet-officiële meter: serienummer 

Alle 

Type meter* Unidirectioneel (afname) 

Unidirectioneel (injectie) 

A+/A-: maak uw keuze in functie van het geïnstalleerde 

vermogen en de toepassing van het compensatie 

principe, zie deel 10.8 

Elektriciteit (officiële meter) 

Spanning* De spanning stelt u in staat de gegevensbronnen te 

identificeren (deel 10.6.2) 

Het gaat hierbij altijd om een externe leverancier. Op dit 

niveau wordt geen rekening gehouden met de 

hoeveelheid elektrische energie die wordt verbruikt 

door een installatie in situ  

Elektriciteit (officiële meter) 

Tarieven* Enkelvoudig of tweevoudig Elektriciteit (officiële meter) 

EAN Code gebruikt voor facturering 

De software zal u 0 tot 2 EAN-nummers voorstellen 

Afhankelijk van het type meter zal. U voert slechts de 

laatste 11 cijfers in, waarvan de eerste 7 dezelfde zijn 

voor het gehele BHG (5414489) 

Vind de EAN-nummers die gekoppeld zijn aan een 

meternummer (SIBELGA) 

Gas-elektriciteit (officiële meter) 

Gebruik* Deel 10.7 Alle 

 

 
11 Officiële meter = meter die wordt beheerd door de netwerkbeheerder en wordt gebruikt voor facturering. 

https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/ean-code/zoeken
https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/ean-code/zoeken
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Tabel 10 (vervolg en einde) 

Veld Beschrijving Betrokken energiedragers 

Normalisatiefactor* Als het gebruik "Gemengd" is, geeft u hier de waarde 

aan van de normalisatiecoëfficiënt, in % (deel 10.7.1) 

Alle 

Opslagcapaciteit* Opslagcapaciteit van het brandstofreservoir Hiermee 

kunt u de hoeveelheid verbruikte brandstof bepalen via 

voorraadstaat en leveringen (deel 10.5.1) 

Biomassa, houtblokken, houtpellets, 

steenkool, stookolie, 

propaan/butaan/LPG 

(meetmethode = leveringen) 

Opmerking: sommige velden zijn niet meer bewerkbaar zodra er een verbruiksperiode toegevoegd werd, en dit 

omdat het invoerscherm van de subtabblad Verbruiken/Prod van deze gegevens afhangt. 

10.5 Verbruiks- en energieproductiegegevens 

U voert voor elke verbruiksperiode de hoeveelheid verbruikte of geproduceerde energie in (deel 4) in het 

subtabblad Verbruik/Productie of Leveringen, en gebruikt daarvoor de bronnen onder Tabel 11 tot Tabel 

14. 

 

Wanneer u voor een meetpunt over verscheidene gegevensbronnen beschikt, dan kiest u die met het 

laagste prioriteitennummer. 

 

U kunt een gegevensbron negeren als u een storing vermoedt (deel 10.9). 

Afhankelijk van de gegevens die zijn ingevoerd in het subtabblad Algemeen, past de software het 

coderingsscherm aan, zodat u elke levering of elke periode van verbruik/productie kunt invoeren. Vermeld 

zoveel leveringen of periodes van verbruik/productie als nodig is opdat de opgemeten periode het te certificeren 

kalenderjaar bestrijkt (deel 4). 

De software telt vervolgens de ingevoerde gegevens samen om zo de opnameperiode en de hoeveelheid 

energie die tijdens deze periode werd verbruikt te bepalen. Vervolgens komen de nodige bewerkingen voor 

annualisatie en normalisatie (RM Cope, deel 1.3). 

 U hoeft de financiële kosten die werden veroorzaakt door het energieverbruik niet meer in te 

voeren. Deze kosten worden immers in functie van dit verbruik en van de gemiddelde marktprijzen in 

de software geraamd. 

Als u beschikt over een andere gegevensbron dan deze in Tabel 11 tot Tabel 14, dan neemt u per e-mail contact 

op met Leefmilieu Brussel. 

Voorbeeld: 

Een elektriciteitsmeter is verbonden met een datalogger en de indexen hiervan worden 

automatisch om het kwartier opgetekend. De datalogger stuurt vervolgens de 

gegevens naar een softwareprogramma voor energieboekhouding dat ze op 

maandbasis samenvoegt. De meterstand aan deze meter wordt eveneens 

jaarlijks door SIBELGA opgenomen en elk jaar wordt er een regularisatiefactuur 

opgestuurd. 

➔ U kiest de uit de boekhouding gehaalde gegevens want de gegevens zijn maandelijks 

beschikbaar. 
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10.5.1 Leveringen 

Voor elke levering voert u de leveringsdatum in, de hoeveelheid geleverde energie en de hoeveelheid in het 

reservoir na de levering (Figuur 7). Als de hoeveelheid in de tank na de levering gelijk is aan de opslagcapaciteit, 

dan vinkt u het vak “Voorraad helemaal vol”. De software berekent vervolgens voor elke levering de hoeveelheid 

die voor en na levering op voorraad is. 

 

Figuur 7 Leveringen en opslag: bepaling van de verbruiksperiodes, de opnameperiode en invoering 

10.5.2 Meters 

Een verbruiksperiode = de periode tussen twee successieve opmetingen. Voor elke verbruiksperiode voert u de 

begindatum in, de einddatum en ofwel de verbruikte/geïnjecteerde hoeveelheid (manier van gegevensinvoer: 

hoeveelheid) ofwel de meterstanden (manier van gegevensinvoer: meterstanden) 

Verbruikte hoeveelheid: deze manier van gegevensinvoer heeft de voorkeur. De invoer kan gebeuren bij 

voorkeur in kWhBVW. Als dat niet mogelijk is, in courante meeteenheden (deel 10.6). Voor elektriciteit past de 

software het aantal in te voeren gegevens aan de tarifering en de richting van de uitwisseling aan 

(unidirectioneel of bidirectioneel) De software telt vervolgens de ingevoerde waarden op, om de hoeveelheid 

afgenomen en geïnjecteerde energie te kwantificeren voor de opnameperiode. 

Meterstand: deze manier van gegevensinvoer wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat enkel de 

meterstanden bezorgd werden, zonder andere gegevens (en in bijzonder de bovenste verbrandingswaarde). De 

invoer kan alleen gebeuren in courante meeteenheden. Voor elektriciteit past de software het aantal in te 

voeren meterstanden aan de tarieven en de richting van de uitwisseling aan (unidirectioneel of bidirectioneel). 

De software berekent vervolgens het verschil in meterstand en vermenigvuldigt deze met de bovenste 

verbrandingswaarde12, die in de rekenmethode is bepaald voor de energiedrager, om zo het verbruik in kWBVW 

te schatten. 

Als u over meterstanden en de echte verbrandingswaarde beschikken voor de opname periode, berekenen u de 

afgenomen energie hoeveelheid (bv.: in een Excel file) en kies dan “Verbruikte hoeveelheid”. 

Ter info: handleiding om meterstanden te lezen  

 
12Bovenste verbrandingswaarde: hoeveelheid warmte die door de volledige verbranding van een eenheid brandstof vrijkomt, waarbij wordt 
verondersteld dat de waterdamp condenseert en de bijhorende warmte wordt gerecupereerd (Richtlijnen, art. 1, 32°) 

https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/meteropneming/hoe-mijn-meterstanden-afezen
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10.6 Bron van verbruiks-/productiegegevens 

10.6.1 Brandstoffen 

Tabel 11 Prioriteit van de aanvaarde gegevensbronnen voor het brandstofverbruik (1 = het meest prioritair). 

Nr. Beschrijving In de software in te 

voeren bron 

1 Energieboekhouding beheerd door SIBELGA of door een onafhankelijk bedrijf, export 

van de energieleverancier met maandelijkse opmeting (op afstand). Het verbruik 

wordt uitgedrukt in kWh BVW met behulp van de conversiefactoren die zijn berekend 

door SIBELGA, door de energieleverancier of door het bedrijf dat verantwoordelijk is 

voor de boekhoudsoftware 

Energieboekhouding 

2 Energieboekhouding met maandelijkse opname en conversiefactor die is 

overgenomen van de regularisatiefacturen, van de leveringsbonnen van de leverancier 

of van SIBELGA. De hoeveelheden energie worden opgemeten in courante 

meeteenheid en aan de hand van deze conversiefactoren uitgedrukt in kWh BVW. 

Energieboekhouding 

3 Energieboekhouding met maandelijkse meterstand, wanneer de 

energiehoeveelheden worden uitgedrukt in gangbare meeteenheid, en u over de 

omzettingsfactor in kWhPCS niet beschikt. 

Energieboekhouding 

4 Jaarlijkse regularisatiefactuur/export van leverancier met jaaroverzichten, 

leveringsbonnen en voorraadstaat (indien aangegeven: het verbruik uitgedrukt in 

kWhBVW overnemen). 

Factuur 

Leveringsbon 

5 Jaarlijkse meterstand uitgedrukt in courante meeteenheid. Individuele meter 

10.6.2 Elektriciteit 

10.6.2.1 Hoogspanning13 

Tabel 12 Prioriteit van de aanvaarde gegevensbronnen voor het elektriciteitsverbruik / de elektriciteitsopwekking met een 

hoogspanningsmeter (1 = het meest prioritair). 

Nr. Beschrijving In de software in te 

voeren bron 

1 Door SIBELGA beheerde energieboekhouding of export van de energieleverancier 

met maandelijkse meterstand (op afstand). Aan de hand van de door SIBELGA of de 

energieleverancier bezorgde conversiefactoren wordt het verbruik uitgedrukt in kWh 

BVW. 

Energieboekhouding 

2 Maandelijkse factuur Factuur 

 

  

 
13 Hoogspanning: spanning gelijk aan of groter dan 1 kV die op zijn verbruiksplaats beschikt over een vermogen gelijk aan of groter dan 100 
kVA (Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, art. 2, 19°). 

https://www.sibelga.be/nl/sector/calorische-bovenwaarde-gas/waarden
https://www.sibelga.be/nl/sector/calorische-bovenwaarde-gas/waarden
https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/consumenten-7/mijn-factuur-begrijpen-13
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10.6.2.2 Laagspanning en > 50 A 

Tabel 13 Prioriteit van de aanvaarde gegevensbronnen voor het elektriciteitsverbruik / de elektriciteitsopwekking met een 

laagspanningsmeter en een stroomsterkte van meer dan 50 A (1 = het meest prioritair) 

Nr. Beschrijving In de software in te 

voeren bron 

1 Door SIBELGA beheerde energieboekhouding of export van de energieleverancier 

met maandelijkse meterstand (op afstand). Het verbruik wordt door SIBELGA of door 

de energieleverancier uitgedrukt in kWh  

Energieboekhouding 

2 Energieboekhouding met maandelijkse meterstand, wanneer de billingfactor gekend 

is  

Energieboekhouding 

3 Jaarlijkse regularisatiefactuur/export van leverancier met jaaroverzichten Factuur 

10.6.2.3 Laagspanning en < 50 A 

Tabel 14 Prioriteit van de aanvaarde gegevensbronnen voor het elektriciteitsverbruik / de elektriciteitsopwekking met een 

laagspanningsmeter en een stroomsterkte van minder dan 50 A (1 = het meest prioritair) 

Nr. Beschrijving In de software in te 

voeren bron 

1 Energieboekhouding beheerd door SIBELGA of door een onafhankelijk bedrijf, 

export van de energieleverancier met maandelijkse opmeting (op afstand). Het 

verbruik wordt door SIBELGA of door de energieleverancier uitgedrukt in kWh  

Energieboekhouding 

2 Energieboekhouding met maandelijkse meterstand Energieboekhouding 

3 Gebruik van de gegevens van de officiële meter, als deze enkel het openbaar 

gebouw omvat: jaarlijkse regularisatiefactuur/export van leverancier met 

jaaroverzichten 

Factuur 

Gebruik van de gegevens van de submeter, als de officiële meter zowel publieke 

ruimten als gemengde en/of niet-certificeerbare ruimten omvat: jaarlijkse 

meterstand 

Individuele meter 

4 Jaarlijkse meterstand van de officiële meter Officiële meter 

  

10.6.3 Verantwoording van de volgordes van prioriteit (ter informatie) 

Ten eerste beoordeelt men met de rekenmethode het verbruik in een kalenderjaar en zorgt men voor een 

interpolatie van de gegevens voor mochten de meterstanden niet zijn opgenomen tussen 1 januari en 31 

december (RM Cope). Hoe dichter de periode van opname van het verbruik bij het te certificeren kalenderjaar 

ligt, hoe minder de gegevens geïnterpoleerd moeten worden en hoe nauwkeuriger de raming zal zijn. Daarom 

genieten de maandelijkse gegevens prioriteit ten opzichte van de jaarlijkse meterstanden. Deze vallen immers 

doorgaans in het midden van het jaar, wat betekent dat er twee jaren van meting voor nodig zijn om het te 

certificeren kalenderjaar te kunnen omvatten. 

Ten tweede geniet de gebruikmaking van de energieboekhouding14 de voorkeur, omwille van conformiteit met 

de verplichtingen van de reglementering EPB-verwarming en van de PLAGE-reglementering. 

 
14 Energie boekhouding: periodieke staat van het energieverbruik, per energievector en per gebouw, volgens een frequentie die door de 
Regering moet worden bepaald" (BWLKE, art. 2.1.1 30°) 

https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/consumenten-7/mijn-factuur-begrijpen-13
https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/consumenten-7/mijn-factuur-begrijpen-13
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De EPB-reglementering voor verwarming legt een jaarlijkse of maandelijkse frequentie op, afhankelijk van het 

vermogen van het verwarmingssysteem. Een boekhouding op basis van minimaal maandelijkse opmetingen 

wordt echter aanbevolen, om nauwkeurigere resultaten te verkrijgen op de EPB-certificaten openbaar gebouw. 

Dit staat immers toe om meer exact te weten hoeveel energie wordt verbruikt tijdens het kalenderjaar i. 

Ten derde wordt het energieverbruik / de energieproductie uitgedrukt in kWh (BVW voor brandstoffen). Als u 

slechts beschikt over verbruik dat is opgemeten in de overeenkomstige courante meeteenheid (Tabel 9), dan 

worden de gegevens aan de hand van de conversiefactoren in de software omgezet in kWhBVW. Erop gelet dat 

deze factoren vast zijn (er wordt geen rekening gehouden met de temperatuurschommelingen, de druk, ... ), 

zullen de geconverteerde gegevens minder nauwkeurig zijn dan de gegevens die rechtstreeks in kWhBVW worden 

ingevoerd. Daarom zijn, voor de brandstoffen, de gegevens die aan de hand van door de netwerkbeheerder of 

de energieleverancier bepaalde conversiefactoren rechtstreeks worden uitgedrukt in kWhBVW, prioritair ten 

opzichte van de gegevens die worden uitgedrukt in courante meeteenheid. 

Voor de elektriciteit tot slot wordt er in de volgorde van prioriteit mee rekening gehouden dat het aan de meter 

opgenomen gegeven voor grote installaties (hoogspanning) of middelgrote installaties (laagspanning met I > 

50 A) geconverteerd moet worden om in verbruik in kWhBVW te kunnen worden uitgedrukt. 

10.7 Gebruik en normalisatie 

De normalisatie heeft als doel de invloed van de weersomstandigheden op het jaarlijkse verbruik van het 

openbaar gebouw weg te halen. Het energieverbruik voor verwarming wordt immers beschouwd als afhankelijk 

van de buitentemperatuur, in tegenstelling tot het energieverbruik voor andere soorten van gebruik 

(verlichting, pc, brandstofverbruik voor de productie van sanitair warm water, enz.). 

Bij de huidige rekenmethode gaat men er niet van uit dat de aan het net teruggegeven elektriciteit aan de 

verwarming van gebouwen wordt toegewezen. Daarom wordt de productie momenteel niet in functie van het 

klimaat genormaliseerd. 

10.7.1 Normalisatiecoëfficiënt berekend op basis van elektrische submeters of warmtemeters  

Indien u beschikt over submeters of warmtemeters kunt u het aandeel aan verwarming toe te wijzen 

energieverbruik berekenen. 

U geeft dan een “gemengd” gebruik op en voert vervolgens deze verhouding in het veld “Normalisatie factor” 

in. 

Voorbeeld: 

Elektriciteitsnormalisatiecoëfficiënt voor een gebouw dat beschikt over een warmtepomp en 

over fotovoltaïsche zonnepanelen: 

%𝑛𝑜𝑟𝑚, 𝑒𝑙𝑒𝑘 =
100 ∗ 𝑄𝑤𝑝𝑝

𝑄𝑎𝑓 + 𝑄𝑎𝑢𝑡𝑜
=

100 ∗ 𝑄𝑤𝑝𝑝

𝑄𝑎𝑓 + 𝑄𝑝𝑟𝑜 − 𝑄𝑖𝑛𝑗
 

Waarbij Qin het totale elektriciteitsverbruik is van de warmtepomp [kWh/jaar]; Qaf het van het 

netwerk afgenomen elektriciteitshoeveelheid [kWh/jaar]; Qauto, het zelf-

verbruikte elektriciteitshoeveelheid [kWh/jaar], Qpro, het 

elektriciteitshoeveelheid dat werd opgewekt door de fotovoltaïsche panelen 

[kWh/jaar] en Qinj het aan het net teruggegeven elektriciteitshoeveelheid.  

Indien u Qinj niet kent gaat u ervan uit dat dit gelijk is aan 0. 
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10.7.2 In functie van het gebruik geraamde normalisatiecoëfficiënt  

Als u niet over gegevens beschikt aan de hand waarvan u de normalisatiecoëfficiënt kunt berekenen, dan 

baseert u zich op de algemene inlichtingen (deel 7, bijlage 1) en op de checklist (deel 2) die u hebt gevalideerd 

om de normalisatiecoëfficiënt, volgens Tabel 15 en Tabel 16 te kiezen. 

Tabel 15 Normalisatiepercentage voor brandstoffen. 

Gebruik %norm Voorbeeld 

Niet voor de verwarming van lokalen  0% Voor verwarming van de waterlichamen 

(zwembad, ...) 

Verwarming van lokalen en sanitair warm water 

of zwembad 

70% Hoge aanwezigheid van douches 

Voornamelijk verwarming van lokalen 90% Aanwezigheid van enkele douches, van een 

restaurant 

Uitsluitend verwarming van lokalen 100% Geen voorzieningspunt voor sanitair warm 

water 

Geen informatie 100%  

Tabel 16 Normalisatiepercentage voor van het net afgenomen elektriciteit. 

Gebruik %norm Voorbeeld 

Niet voor de elektrische verwarming van lokalen  0%  

Waarvan elektrische verwarming in een 

geklimatiseerd gebouw 

70% Klimaatregeling = ja of gedeeltelijk 

Waarvan elektrische verwarming in een niet-

geklimatiseerd gebouw 

85% Klimaatregeling = nee 

Uitsluitend elektrische verwarming 100%  

Geen informatie 0%  

10.8 Installaties voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen 

10.8.1 Algemeen principe 

Wanneer een installatie voor hernieuwbare energieproductie15 het openbare gebouw in situ van energie 

voorziet (de energie is niet afkomstig van het net noch door een voertuig geleverd), vermeldt u dit op het 

certificaat (Bijlage 1) et houdt u rekening met de energie die in deze installaties opgewekt werd. De grens tussen 

de site en het net = de officiële meter. 

Er is geen waardering mogelijk voor de opgewekte en vervolgens gedissipeerde warmte. 

De in te voeren gegevens worden hieronder op basis van de principes uit deel 10.1 en Tabel 8 meer in detail 

uitgelegd, voor de belangrijkste installaties voor energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. Beschikt u over 

andere installaties, dan gaat u voort op deze principes voor de invoer. Bij twijfel neemt u contact op met 

Leefmilieu Brussel. 

 
15 Energie uit hernieuwbare bronnen: energie uit hernieuwbare niet fossiele bronnen, namelijk: wind-, zonne-, aerothermische, 
geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en 
biogassen (BWLKE, art. 1.3.1 9°) 
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10.8.2 Fotovoltaïsche panelen 

Het principe van de fotovoltaïsche panelen is elektriciteit op te wekken door de zonne-energie op te vangen 

(Figuur 8): 

• De opgewekte energie (Qpro) wordt gedeeltelijk of in zijn geheel zelf verbruikt door het openbare 

gebouw (Qzelf) om aan de onmiddellijke elektriciteitsbehoeften te voldoen (Qverb). 

• Als de opgewekte energie het onmiddellijke verbruik overschrijdt (Qpro > Qverb ; Qzelf=Qverb), dan wordt 

het overschot teruggestuurd naar het net (Qnet=Qpro-Qzelf=Qpro-Qverb). 

• Als de opgewekte energie daarentegen niet volstaat om aan het onmiddellijke verbruik te voldoen 

(Qpro < Qverb ), dan wordt er elektriciteit afgenomen van het net (Qaf = Qverb-Qzelf). 

 

Figuur 8 Energiemeting voor een gebouw waarin gebruik wordt gemaakt van fotovoltaïsche panelen. 

De meting gebeurt als volgt: 

• De elektriciteit die door de panelen wordt opgewekt (Hpro) wordt gemeten met de groene meter 

(GST). Deze mag al dan niet door BRUGEL worden gecertificeerd. De groenestroomcertificaten 

worden berekend op basis van metingen van deze groene meter. 

• De officiële meter, van het type A+/A-, meet zowel de afgenomen energie (Haf) als de aan het net 

teruggegeven energie (Hinj).  

 

De facturen van de energieleverancier maken een onderscheid tussen de afgenomen hoeveelheden (Haf) en de 

aan het net teruggegeven hoeveelheden (Hinj). 

Tussen 1 januari 2020 en 31 oktober 2021 vallen inderdaad de kosten in verband met het gebruik van het netwerk 

niet langer onder het compensatieprincipe, ongeacht het geïnstalleerd vermogen 16. Vanaf 1 november 2021 

wordt het compensatiesysteem volledig afgeschaft17. 

 
16 Artikel 34 van het Besluit van 17 december 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene 
elektriciteit https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/hernieuwbare-energie-11/einde-van-de-compensatie-338 
17 Artikel 41 van het Besluit van 17 december 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene 
elektriciteit https://www.brugel.brussels/nl_BE/actualites/einde-van-de-volledige-compensatie-473 
 

https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/hernieuwbare-energie-11/einde-van-de-compensatie-netwerkkosten-338
https://www.brugel.brussels/nl_BE/actualites/einde-van-de-volledige-compensatie-473
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In sommige gevallen wordt de afgenomen elektriciteit (Haf) en aan het net teruggeleverde energie (Hinj) vergoed 

met verschillende contracten. De eigenaar van het injectiecontract en dus degene die de kredietnota ontvangt, 

kan de houder zijn van het leveringscontract (= degene die de afgenomen elektriciteit betaalt) of kan een derde 

zijn. 

De injectie kan worden in rekening gebracht voor het EPB certificaat openbaar gebouw zolang u beschikt over 

de metingen of facturen, zelfs als het financiële voordeel niet direct naar de openbare bezetters gaat. 

Rekening houdend met deze principes voert u in (Tabel 17): 

Tabel 17 In te voeren gegevens voor de fotovoltaïsche panelen. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Fotovoltaïsche 

panelen 

Meter A+/A- < 5 kWc 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

1 meetpunt: de elektriciteitsmeter. 

Type: A+/A- (< 5 kWc) 

U voert afzonderlijk de afgenomen hoeveelheid en de 

geïnjecteerde hoeveelheid in, in positieve cijfers. 

 Meter A+/A- > 5 kWc 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

1 meetpunt: de elektriciteitsmeter.  

Type: A+/A- (> 5 kWc) 

U voert afzonderlijk de afgenomen hoeveelheid en de 

geïnjecteerde hoeveelheid in, in positieve cijfers. 

 Productie direct opnieuw in 

het netwerk geïnjecteerd 

BRUGEL-gecertificeerde 

installatie 

2 meetpunten: een elektriciteitsmeter voor de afname en een 

voor injectie. 

Meetpunt voor de afname: 

Type: te bepalen naargelang de tarifering 

U voert de afgenomen hoeveelheid in, in positieve cijfers. 

Meetpunt voor de injectie: 

Type: unidirectioneel injectie 

U voert de geïnjecteerde hoeveelheid in, in positieve cijfers 

 Niet door BRUGEL 

gecertificeerde inrichting 

U voert enkel de afgenomen hoeveelheid in, in positieve cijfers. 

De productie is immers niet aanwendbaar als de installatie niet 

BRUGEL-gecertificeerd is. 

Indien u niet over gegevens beschikt over het aandeel van de geproduceerde energie dat werd teruggegeven 

aan het net, gaat u ervan uit dat dit gelijk is aan 0. 
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10.8.3 Thermische zonnepanelen 

Het principe van de thermische zonnepanelen is op hernieuwbare manier warmte op te wekken door de zonne-

energie op te vangen. 

De geproduceerde warmte wordt zelfverbruikt door het openbare gebouw om in zijn verwarmingsbehoeften of 

behoeften aan sanitair warm water te voorzien. Als de opgewekte warmte boven de behoeften van het 

openbare gebouw uitkomt, dan wordt het overschot gedissipeerd, tenzij het kan worden aangewend om een 

ander gebouw (een ander deel van het gebouw) in warmte te voorzien. 

Rekening houdend met deze principes voert u in (Tabel 18): 

Tabel 18 In te voeren gegevens voor de thermische zonnepanelen. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Thermische 

zonnepanelen 

 De warmte van de panelen dient voor de verwarming of voor het 

sanitair warm water van het openbare gebouw: dit is 

zelfconsumptie, dat niet moet worden aangerekend. 

-> U geeft deze apparatuur niet in het tabblad “Verbruik” 

 

10.8.4 Warmtekrachtkoppeling 

Het principe van warmte-krachtkoppeling is elektriciteit opwekken door intussen gebruik te maken van de 

energie die vrijkomt bij de verbranding die de elektriciteit opwekt (Figuur 9). 

• Het systeem gebruikt energie (Hin: gas, stookolie, vloeibare biomassa...) om warmte (Hvw,1) en 

elektriciteit op te wekken (Hpro). 

• Warmte:  

o De geproduceerde warmte (Hvw,1) wordt zelf verbruikt door het openbare gebouw om in zijn 

verwarmingsbehoeften of behoeften aan sanitair warm water te voorzien (Hvw). 

o Als deze warmte boven de behoeften van het openbare gebouw uitkomt (Hvw,1 > Hvw), dan 

wordt de overschot gedissipeerd, tenzij het kan worden aangewend om een ander gebouw 

(een ander deel van het gebouw) in warmte te voorzien. Ontbreken de meetinstrumenten 

om het tegendeel te bewijzen, dan gaat u er sowieso van uit dat de opgewekte warmte 

volledig wordt aangewend voor het openbare gebouw, dan wel gedissipeerd. 

o Daarentegen, als de geleverde warmte onvoldoende is (Hvw,1 < Hvw) wordt het tekort aan 

warmte geleverd door een andere warmteopwekker (Hvw,2). 

• Elektriciteit: 

o De opgewekte energie (Hpro) wordt gedeeltelijk of in zijn geheel zelf-verbruikt door het 

openbare gebouw (Hzelf) om aan de onmiddellijke elektriciteitsbehoeften te voldoen (Hverb). 

o Als de opgewekte energie het onmiddellijke verbruik overschrijdt (Hpro > Hverb ; Hzelf=Hverb), 

dan wordt het overschot teruggestuurd naar het net (Hinj=Hpro-Hzelf=Hpro-Hverb). 

o Als de opgewekte energie daarentegen niet volstaat om aan het onmiddellijke verbruik te 

voldoen (Hpro < Hverb ), dan wordt er elektriciteit afgenomen van het net (Haf = Hverb-Hzelf). 
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Figuur 9 Energiemeting voor een gebouw welke een WKK-systeem gebruikt. In dit voorbeeld, Qin=Qgas en een ketel is aan 

de WKK gekoppeld. 

De meting gebeurt als volgt: 

• De door de WKK en andere warmteopwekkers gebruikte energie (Hin) wordt gemeten met een meter 

(bv. voor gas) of aan de hand van de voorraden en de leveringen; 

• De opgewekte warmte wordt gemeten met warmtemeters; 

• De elektriciteitsmeting gebeurt op gelijkaardige manier als voor de meting voor de fotovoltaïsche 

panelen (deel 10.8.2). 

 Indien u niet over gegevens beschikt over het aandeel van de geproduceerde energie dat werd 

teruggegeven aan het net, gaat u ervan uit dat dit gelijk is aan 0. 
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Rekening houdend met deze principes voert u in (Tabel 19): 

Tabel 19 In te voeren gegevens voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Warmtekrachtkoppeling 

Meter A+/A- < 5 kWc 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

2 meetpunten: het brandstofmeetpunt (gasmeter, 

houtvoorraad, ...) en de elektriciteitsmeter. 

Meetpunt brandstof: u voert het brandstofverbruik 

Meetpunt elektriciteitsmeter. 

Type A+/A- (< 5 kWc) 

U voert afzonderlijk de afgenomen hoeveelheid en de 

geïnjecteerde hoeveelheid in, in positieve cijfers  

 Meter A+/A- > 5 kWc 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

2 meetpunten: de brandstofmeetpunt (gasmeter, 

houtvoorraad, ...) en de elektriciteitsmeter. 

Meetpunt Brandstof: u voert het brandstofverbruik  

Meetpunt elektriciteitsmeter 

Type A+/A- (> 5 kWc) 

U voert de afgenomen hoeveelheid en de geïnjecteerde 

hoeveelheid afzonderlijk in, in positieve cijfers. 

 Productie direct opnieuw in 

het netwerk geïnjecteerd 

BRUGEL-gecertificeerde 

installatie 

3 meetpunten: de brandstofmeetpunt (gasmeter, houtopslag, 

...), een elektriciteitsmeter voor afname en een meter voor 

injectie. 

Meetpunt Brandstof: u voert het brandstofverbruik 

Meetpunt voor de afname van elektriciteit: 

Type: te bepalen naargelang de tarifering 

U voert de afgenomen hoeveelheid in, in positieve cijfers. 

Meetpunt voor de injectie van elektriciteit: 

Type: unidirectioneel injectie 

U voert de geïnjecteerde hoeveelheid in, in positieve cijfers 

 Niet door BRUGEL 

gecertificeerde inrichting 

2 meetpunten: het brandstofmeetpunt (gasmeter, 

houtopslag, ...) en de elektriciteitsmeter. 

Meetpunt Brandstof: u voert het brandstofverbruik 

Meetpunt elektriciteitsmeter u voert het van het netwerk 

afgenomen elektriciteitsverbruik in. De productie is immers 

niet aanwendbaar als de installatie niet BRUGEL-

gecertificeerd is. 
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10.8.5 Warmtepompen 

Het principe van de warmtepompen is warmte uit een warme bron te herwinnen en ze terug te sturen naar een 

koude bron18. 

• Het systeem gebruikt elektriciteit (Qin) om deze terugwinning te realiseren. 

• De geproduceerde warmte (Qvw,1) wordt (zelf) verbruikt door het openbare gebouw om in zijn 

verwarmingsbehoeften of behoeften aan sanitair warm water te voorzien. 

• Als deze warmte boven de behoeften van het openbare gebouw uitkomt, dan wordt de overschot 

gedissipeerd, tenzij het kan worden aangewend om een ander gebouw (een ander deel van het 

gebouw) in warmte te voorzien. 

• Daarentegen, als de geleverde warmte onvoldoende is wordt het tekort aan warmte geleverd door 

een andere warmteopwekker (Qvw,2). 

Een warmtepomp wordt beschouwd als omkeerbaar wanneer ze in omgekeerde richting kan werken tijdens 

een hitteperiode, dat wil zeggen: de warmte in het gebouw recupereren en terugsturen naar de grond, het water 

of de lucht. Hierdoor kan ze het gebouw voorzien van airconditioning. 

De meting gebeurt als volgt: 

• De elektriciteit die wordt gebruikt door het WPP (Qin) wordt opgenomen in het totale 

elektriciteitsverbruik van het gebouw (Qverb); 

• Het is mogelijk dat er submeter werd geplaatst om het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp op 

te meten. 

Rekening houdend met deze principes voert u in (Tabel 20): 

Tabel 20 In te voeren gegevens voor een warmtepomp. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Warmtepomp 

 1 meetpunt: de elektriciteitsmeter.  

U geeft het verbruik van het net afgenomen elektriciteit in. 

Als het systeem over een submeter beschikt die het 

elektriciteitsverbruik van de warmtepomp meet, dan gebruikt u 

hem om de normalisatiecoëfficiënt van de elektriciteitsmeter 

waarop de warmtepomp aangesloten is te berekenen (deel 

10.7.1). 

Opmerkingen: 

• In dit protocol zijn de in te voeren gegevens niet afhankelijk van het type van pomp en van de warme 

en koude bronnen. 

• De huidige berekeningsmethode normaliseert het verbruik niet op basis van "koude" graaddagen. 

 

 
18 Warmtepomp: een inrichting of installatie die bij lage temperatuur warmte opneemt uit de lucht, het water of de aarde en deze afgeeft 
aan het gebouw (BWLKE, art. 2.2.1, 25°) 
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10.9 Toevoegen, verwijderen, vervangen van een meter, wijzigingen in de 

stookruimte, storing of ongeval in de meters 

10.9.1 Installatie van een meter op een stookolieketel, biomassaketel, ... 

De reglementering EPB-verwarming vereist dat er een meter wordt geïnstalleerd voor ketels die werken met 

vloeibare of gasvormige brandstoffen. Dit omvat ook stookolie. Daarom is het mogelijk dat er tijdens de 

certificatieperiode een (sub)meter of een warmtemeter wordt toegevoegd, omdat de overheidsorganisatie zich 

conform de regels maakt. 

Bovendien is het de overheidsorganisatie altijd geoorloofd om een meter te installeren, ook al is dit niet wettelijk 

verplicht. 

In dit geval evalueert u de gegevens waarover u beschikt: 

Geval 1: de metergegevens hebben betrekking op het gehele te certificeren kalenderjaar i 

• U voegt een meetpunt “meter” toe in de software; 

• U verwijdert het meetpunt "levering". 

Geval 2: de metergegevens bestrijken niet het gehele te certificeren kalenderjaar i 

U voert de meting uit op basis van de leveringsgegevens. 

Voorbeeld: De overheidsorganisatie en heeft in september 2020 een debietmeter laten 

installeren op de stookolieketel. De eerste opmeting vindt plaats op 04-09-2020, 

en vervolgens wordt er om de 3 maanden een opmeting uitgevoerd. 

i = 2020: verbruik van stookolie gebaseerd op de leveringen 

i = 2021: schrappen van het punt "levering" en toevoegen van het punt "meter" 

i > 2021: verbruik van stookolie gebaseerd op de meters 

10.9.2 Installeren van een niet-officiële meter (gas, elektriciteit) of een warmte meter 

De overheidsorganisatie kan een niet officiële meter installeren of een warmtemeter om bepaalde verbruiken 

af te trekken of om de verdeling van het verbruik tussen haar EPB-eenheden of haar gebouwen te kennen. 

Sommige (sub)meters worden bovendien door de EPB-Verwarming regelgeving verplicht (deel 13.3.2). 

U houdt rekening met deze gegevens bij de verdeling of aftrek van het verbruik (deel 11.2) alleen op 

voorwaarde dat ze op het gehele te certificeren kalenderjaar i bestrijken. 

Een uitzondering is toegestaan in de volgende gevallen: 

• Aansluiting van een gebouw/EPB-eenheid/ energieverslindend apparaat op de meter die het openbare 

gebouw bedient tijdens kalenderjaar i, bijvoorbeeld voor werkzaamheden in een naburig gebouw, mits 

de submeter op het moment van aansluiting wordt geplaatst. 

• Installatie van een submeter bij de meter die het openbare gebouw bedient om het energieverbruik 

van een ruimte van een niet-bezette categorie te kwantificeren (secties Error! Reference source not 

found. en Error! Reference source not found.), mits de metingen het mogelijk maken het verbruik 

van die ruimte te kwantificeren voor de duur van de leegstand. 

• Installatie van zonnepanelen en/of warmtekrachtkoppeling in kalenderjaar i: zie Error! Reference 

source not found., geval 2.  
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In deze gevallen kunt u het verbruik aftrekken, ook als het niet het hele te certificeren kalenderjaar i betreft. 

Daartoe geeft u een verbruik op van 0 kWh tussen het begin van kalenderjaar i en de datum van installatie van 

de submeter, en/of een verbruik van 0 tussen de datum van verwijdering van de submeter en het einde van 

kalenderjaar i. 

 

Voorbeeld 1: de overheidsorganisatie bezet een EPB gebouw met een Andere (industrieel 

gebruik) en een Niet-Residentiële (administratief) eenheden. 

Het industriële eenheed is zeer energie-intensief is vanwege de grote installaties, maar wordt 

niet verwarmd voor het comfort van de bezetters. Het valt niet onder het EPB-

toepassingsgebied en is dus een niet-certificeerbare ruimte (deel 8.2). 

Het administratieve gedeelte is een publieke ruimte. 

Beide EPB-eenheden zijn sinds de bouw van het gebouw op dezelfde officiële elektriciteitsmeter 

aangesloten. Er wordt een submeter geplaatst op 08/09/2020 om het verbruik 

van het industriële gedeelte te kwantificeren. Er worden sedertdien 

maandelijkse metingen ingesteld. 

i = 2019: geen submeter. 

De certificateur heeft vervolgens het verbruik van de officiële meter evenredig verdeeld over de 

oppervlaktes. Het behaalde EPB-niveau is hoog (klasse F of G). Hij of zij heeft 

dus aangeraden een doorstroommeter te plaatsen en heeft de situatie gemeld 

via een opmerking op het certificaat. 

i = 2020: een submeter is aan het einde van de certificatie periode aanwezig, maar u zult echter 

geen rekening kunnen houden met deze metingen, omdat ze niet het hele jaar 

2020 bestrijken. 

De verdeling zal dus altijd pro rata de oppervlaktes zijn, wat u zal duidelijk maken met een 

opmerking. 

i ≥ 2021: u gebruikt de metingen van de submeter om het verbruik van industriële (niet 

certificeerbare) ruimten af te trekken omdat de metingen het te certificeren 

kalenderjaar bestrijken. 

Dit zou het EPB-niveau naar omlaag moeten brengen > u maakt hiervan melding in de grafiek 

"evolutie van het verbruik". 

Voorbeeld 2 : de publieke organisatie bezet een EPB-gebouw waarvan het elektriciteitsverbruik 

wordt gemeten door de meter C. Het naburige gebouw is gedurende 3 maanden 

(14 maart tot 25 mei 2021) aangesloten op C, voor werkzaamheden. Er wordt 

een submeter geplaatst om het energieverbruik tijdens deze periode te 

berekenen. 

i=2021: u gebruikt de metingen van de submeter om het verbruik van het naburige (niet-

certificeerbare) gebouw af te trekken. U voert 3 opnameperiodes in: 

 01/01/21 – 13/03/2021 : 0 kWh 

 14/03/2021 - 25/05/2021: meting submeter 

 26/05/2021 – 31/12/2021 : 0 kWh 

i = 2022: de submeter is verwijderd en u wist deze uit de software. 
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10.9.3 Vervangen van een meter tijdens de opname periode 

De onderstaande lijst bevat verschillende redenen voor het vervangen van een meter en ook invoerinstructies. 

Als de meter om een andere reden is vervangen, neem dan contact op met Leefmilieu Brussel. 

Geval 1°: vervangen van een analoge door een elektronische meter  

SIBELGA zal gaandeweg alle analoge meters vervangen door zogenoemde "smart" meters. Het vervangen 

neemt in principe minder dan een dag in beslag. 

• U voegt een meetpunt voor de nieuwe meter toe, en u vult zijn algemene gegevens in (deel 10.4). 

• U voert de verbruiksperioden van de oude meter in van de begindatum van de opnameperiode totdat 

deze werd afgesloten (de verbruiksperiode moet op de dag van de afsluiting eindigen), en vervolgens 

de verbruiksperioden in de nieuwe meter vanaf dag één na de opening ervan. U kiest daarvoor de 

mode “verbruikte hoeveelheid” (deel 10.5.2). 

• U vermeldt in een interne commentaar (onderaan het tabblad Algemeen) dat de meter werd 

vervangen en geeft de vervangdatum aan. 

• U verwijdert het meetpunt dat met de oude meter overeenkomt. 

De software zal dan in staat zijn de berekeningen voor het overgangsjaar uit te voeren, aangezien de 

opmetingsperiode zich uitstrekt van het begin van de opmetingsperiode van de oude meter tot het einde van 

de opmetingsperiode van de nieuwe meter. 

Geval 2: vervanging van de meter bij het installeren van fotovoltaïsche panelen of warmte-krachtkoppeling 

Zelfde procedure als bij het vervangen van een analoge door een elektronische meter. De geïnjecteerde 

hoeveelheid is gelijk aan 0 tot de datum van ingebruikname van de panelen/WKK. 

Geval 3: verandering van tarifering 

U volgt de instructies voor het vervangen van een analoge door een elektronische meter en vermeldt in een 

interne commentaar (onderaan de tabblad Algemeen) dat de tarifering werd vervangen en wijst de vervanging 

datum aan. 

Enkelvoudig → tweevoudig: de schermen van het nieuw meetpunt worden voor een “tweevoudige” invoering 

aangepast. U kiest de optie “piek en daluren samen ingevoerd” om de verbruiksperiodes die voor de verandering 

van tarifering gebeurden in te voeren. 

Tweevoudig → enkelvoudig: de schermen van het nieuw meetpunt worden naar een “enkelvoudige” invoering 

aangepast. U voegt de metingen (piek en daluren) samen voor de verbruiksperiodes die voor de verandering 

van tarifering gebeurden, en voert deze in. 

Geval 4: vervanging van een defecte meter 

In dit geval zullen er verbruiksgegevens ontbreken. Zie deel 10.9.5. 
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10.9.4 Wijziging of renovatie van de stookruimte 

Geval 1: renovatie van het verwarmingssysteem zonder wijziging van de energiedrager 

Er is geen verandering in de meters, dus hoeft u het meetpunt niet te wijzigen. 

Evalueer de duur gedurende welke het gebouw niet werd verwarmd, en voeg indien nodig een niet-betrokken 

periode toe (deel 9.3). 

Als deze verandering, ten slotte, de energieprestaties van het gebouw heeft verbeterd, geeft u haar op als een 

actie (deel 0). 

Voorbeeld: vervanging van een atmosferische gasketel door een gascondensatieketel 

 

Geval 2: renovatie van het verwarmingssysteem met wijziging van de energiedrager 

In dit geval is er een wijziging van de meters. Neem contact op met Leefmilieu Brussel om de invoer te bekijken, 

beschrijf daarbij de periode van vervanging van de ketel, de duur van de leegstand van het openbare gebouw en 

stuur de meetgegevens mee door. 

Voorbeeld: vervanging van een stookolieketel door een gascondensatieketel 

10.9.5 Storing of ongeluk met de meter 

Geval 1: storing van de officiële meter 

Dit betekent dat de metingen niet beschikbaar zijn. 

Als u kunt aantonen dat de afwezigheid van de gegevens (tussen het optreden van de storing en de oplossing 

ervan) minder dan 7 dagen bedraagt, houdt u hier geen rekening mee. 

Als de storing langer duurde, of als u niet kunt aantonen wanneer de storing zich voordeed of hoe lang deze 

duurde, vraagt u de EPB-beheerders of de EPB-coördinator om een verzoek tot vrijstelling in te dienen, daarbij 

aangevend wanneer de storing werd opgelost. Hij of zij staaft het verzoek met bewijzen van de storing. 

Voorbeeld: brand in een hoogspanningscabine 

 

Geval 2: storing in de datalogger, storing in de submeter, probleem met het verzamelen of overbrengen 

van de gegevens 

Negeer deze gegevensbron en kies de eerste andere gegevensbron die beschikbaar is, volgens de volgorde van 

prioriteit opgenomen in het protocol (deel 10.6). 

Als u met de submeter een normalisatiecoëfficiënt kunt berekenen, gebruikt u de standaardfactoren. 

Als u met de submeter een verdelingscoëfficiënt kunt berekenen, gebruikt u de verdeling pro rata van de 

oppervlaktes. 

Als de submeter u toestaat om aftrekbaar verbruik te berekenen, beschouw het aftrekbaar verbruik dan als 0. 
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11 Verdeling en aftrek 

11.1 Algemeen principe : waarom verdelen of aftrekken? 

Het EPB-certificaat openbaar gebouw heeft tot doel het energieverbruik van het openbare gebouw te meten. 

Het kan echter zijn dat een meetpunt niet alleen het openbare gebouw voedt: 

• Het kan andere gebouwen voeden; 

• Het kan gemengde of niet-certificeerbare ruimten voeden in het EPB-gebouw (bijvoorbeeld 

gemeenschappelijke verwarming in een gebouw dat bestaat uit kantoren en appartementen, deel 

8.2). 

In dit geval moet worden bepaald hoeveel aan het openbare gebouw moet worden toegeschreven. Dit gebeurt 

door middel van aftrek, door een verdelingsfactor te berekenen of door het te schatten in via de verhouding van 

de oppervlaktes, afhankelijk van de energievector en de beschikbaarheid van gegevens van sub-meters (deel 

11.2). 

Anderzijds moet alleen rekening worden gehouden met het energieverbruik van het openbare gebouw als 

gevolg van het gebruik van de apparatuur die nodig is voor de klimaatregeling voor het comfort van personen 

en de uitrusting en voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het gebouw. (Verordening bijlage 2.1, 3-

a). 

Als gevolg hiervan wordt het verbruik van apparatuur die niet is bedoeld voor een gestandaardiseerd gebruik 

van het openbare gebouw, afgetrokken van die van het meetpunt. De uitrusting en voorwaarden voor het 

maken van deze inhoudingen worden uitgelegd in deel 11.3. 

11.2 Wanneer moet u de metingen verdelen/aftrekken?  

1° Identificeert u alle meetpunten die het openbaar gebouw in staat stellen zichzelf van energie te voorzien : 

gasmeter, elektriciteitsmeter, stookolievoorraad, houtvoorraad, ... (deel 10) 

Voor elk meetpunt: 

2° U vinkt alle publieke categoriezones aan die door deze worden bediend in het tabblad Verbruik/Productie > 

subtabblad Zones; 

3° U antwoordt op volgende vraag (  
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Tabel 21): 

“Bedient dit meetpunt ook gemengde of niet-certificeerbare ruimten? “ 
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Tabel 21 Verdeling en/of aftrekking in functie van de ruimten die worden bediend door een meetpunt en van de 

beschikbaarheid van niet-officiële meters en de warmtemeters. 

 Antwoord Uit te voeren taken Voorbeeld 

1 Nee U voert de hoeveelheid die door het 

meetinstrument wordt opgemeten en doet geen 

verdeling (Fmix = 1). 

Figuur 8 

Figuur 9 

2 Ja, en het afgenomen/aan het net teruggegeven 

hoeveelheid in de openbare ruimten is gekend 

dankzij een geregeld opgemeten niet-officiële 

meter van dezelfde energiedrager (unidirectionele 

meter) 

Het meetpunt = de niet-officiële meter 

U voert het verbruik in van deze meter en doet 

geen verdeling (Fmix=1) 

Figuur 10 

3 Ja, en het afgenomen/aan het net teruggegeven 

hoeveelheid in de niet certifieerbare/gemengde 

ruimten is gekend dankzij een geregeld 

opgemeten niet-officiële meter van dezelfde 

energiedrager (unidirectionele meter) 

Het meetpunt = de officiële meter 

U voert de gegevens van de officiële meter in en 

trekt die van de niet officiële meter af (deel 11.3) 

U voert geen verdeling uit (Fmix = 1) 

 

 Antwoord Uit te voeren taken Voorbeeld 

4 Ja, en het totale verbruik van de openbare ruimten 

(zelfverbruikt + van het net afneming) is gekend 

dankzij een geregeld opgemeten meetgegevens 

van dezelfde energiedrager 

Het meetpunt = de officiële meter 

U voert de gegevens van de officiële meter in en 

berekent de waarde van Fmix op basis van de 

submeters (deel 11.4.2) 

Figuur 13 

Figuur 14 

5 Ja, en de warmte verbruik in de openbare ruimten 

is gekend dankzij de meterstand aan de 

warmtemeters die regelmatig wordt opgenomen 

Het meetpunt = de elektriciteits- of brandstof 

meter 

U voert de elektricieit- of brandstof gegevens en 

voert de verdelingsfactor Fmix in naar rato van 

het verbruik van de warmtemeters (deel 11.4.1).  

Figuur 11 

6 Ja, maar er is geen regelmatige “submetering” die 

kennis oplevert van het verbruik in de openbare 

ruimten 

Het meetpunt = de elektriciteits- of brandstof 

meter. U voert de elektricieit- of brandstof 

gegevens en doet de verdeling naar rato van de 

oppervlakte (deel 11.4.3) 

Figuur 12 
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11.3 Aftrek: welk verbruiken mogen worden afgetrokken? 

Voor elk meetpunt trekt u de afgenomen hoeveelheden voor bedienen van de niet-certifieerbaar en/of 

gemengde ruimtes af (indien antwoord 3 in   
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Tabel 21), evenals het verbruik van apparatuur die niet valt onder het toepassingsveld van het EPB-

certificaat openbaar gebouw.  

 Het is alleen toegestaan om verbruik af te trekken bij identieke energiedragers (bijv.: elektrische 

submeter en elektrische meter; gas-submeter en gasmeter, enz.).In bijzonder is het niet toegestaan 

om de gegevens van een warmtemeter af te trekken van de gegevens van een elektrische of gasmeter. 

 Om het energieverbruik af te trekken, moet u absoluut beschikken over de gemeten 

verbruiksgegevens voor het gehele gecertificeerde kalenderjaar i (behalve uitzonderingen vermeld in 

deel 10.9.2). 

Volgend verbruik kan worden afgetrokken: 

• Afgenomen hoeveelheden van gemengde en niet-certificeerbare ruimten (  
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• Tabel 21); 

• Elektrische auto’s of fietsen;  

• Industriële installaties; 

• Installaties niet gelinkt aan een normaal gebruik voor de hoofdcategorie van het openbare gebouw; 

• Installaties die bedoeld zijn om het klimaat te regelen buiten het beschermd volume van het 

openbaar gebouw; 

• Verbruik gerelateerd aan werken in het gebouw. 

Onder uitrustingen die verband houden met de normale werking van openbare gebouwen wordt verstaan: alle 

uitrustingen die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren van de verschillende categoriezones van het 

openbaar gebouw. Bijvoorbeeld: pc's, printers, koffiemachines, interactief whiteboard, enz.) 

 Het is uiteraard verboden om het verbruik af te trekken van technische installaties bedoeld om het 

binnenklimaat van het openbaar gebouw te regelen, evenals van uitrustingen die verband houden met 

de normale werking van het openbaar gebouw. 

 

Met technische installatie bedoelen we (BWLKE, art. 2.1.1 23°): 

• ventilatiesystemen; 

• klimaatregelingssystemen; 

• verwarmingssystemen; 

• ingebouwde verlichtingssystemen; 

• vaste systemen voor het vervoeren van personen of lasten van de ene verdieping naar de andere 

in het gebouw; 

• systemen voor elektriciteitsproductie en -opslag 

• systemen voor gebouwautomatisering en -controle;  

• een combinatie van de systemen in de vorige punten 

In geval van twijfel, en wanneer metingen beschikbaar zijn voor het gecertificeerde jaar i, kunt u contact 

opnemen met de Help Desk. 
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Voorbeeld 1: 

Een ziekenhuis maakt voor zijn activiteiten gebruik van energie-intensieve apparatuur zoals 

scanners, MRI's, enz. Deze uitrustingen maken deel uit van de normale werking 

van het ziekenhuis en kunnen daarom niet worden afgetrokken. 

Voorbeeld 2:  

Het verbruik van pc's en servers die bedoeld zijn om werknemersfiches op te slaan, maakt deel 

uit van het gewone verbruik van een administratief gebouw. Het kan dus niet 

worden afgetrokken. 

Voorbeeld 3: 

Er zijn elektrische fietsen en auto's aanwezig op de terreinen van Thurn & Taxis. Hun verbruik 

kan worden afgetrokken. 

Voorbeeld 4: 

In vele gevallen bevindt de stookruimte zich buiten het beschermd volume van het openbaar 

gebouw. Het is echter verboden om het gasverbruik van het 

verwarmingssysteem af te trekken omdat het wordt gebruikt om het 

binnenklimaat van het openbaar gebouw te reguleren. 

Voorbeeld 5: 

De wasmachines van verpleeghuizen maken deel uit van de uitrusting die nodig is om de 

gebruikelijke activiteiten van deze categorie uit te voeren Zelfs als ze zich buiten 

het beschermd volume bevinden, mag hun verbruik niet worden afgetrokken. 

Voorbeeld 6: 

Een gebouw bestaat uit twee gedeelten: een industrieel gedeelte en een administratief 

gedeelte. Na analyse wordt het industriële gedeelte uitgesloten van het 

beschermd volume, terwijl het administratieve gedeelte gecertificeerd moet 

worden-> de oppervlaktes van het industriële gedeelte worden niet in rekening 

gebracht. Dit industriële gedeelte gebruikt veel warm water en elektriciteit 

(bijv.: bussen reinigen, herstellen, lassen, ...). Als er metingen beschikbaar zijn, 

kan dit verbruik worden afgetrokken van het gemeten verbruik. 

Voorbeeld 7:  

Een geheel van krachtige schijnwerpers verlichten een voetbalstadion voor avondtrainingen en 

-wedstrijden. Deze schijnwerpers zijn aangesloten op de algemene meter van de 

sporthal. Ze maken het mogelijk om de verlichting buiten te regelen (-> buiten 

het beschermd volume van het openbaar gebouw). Hun verbruik kan dus 

worden afgetrokken. 
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11.4 Verdeling 

11.4.1 Verdeling naar rato van de warmtemeters 

Voor meetpunten waarvan het antwoord 5 is in   
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Tabel 21. 

1° U voert het door het meetpunt gemeten verbruik in. 

2° U identificeert de in gebruik zijnde warmtemeters die zich uit hydraulisch standpunt gelijkaardige plaats 

bevinden: ten opzichte van het gebouw aan de toeleveringskant (bijv.: verwarmingsketels die verscheidene 

gebouwen bedienen, waaronder het EPB- gebouw), op elke verdieping, ter hoogte van de afgifte, ... 

Als u de keuze hebt tussen verschillende plaatsen, dan kiest u de plaats die het dichtst bij het systeem van 

warmteopwekking ligt.  

3° Vervolgens berekent u de Fmix-verdelingscoëfficiënt volgens: 

𝐹𝑚𝑖𝑥𝑙,𝑖 =
∑ 𝑞 𝑙,𝑖,𝑒𝑒∈𝑃𝑢𝑏𝑙

∑ 𝑞𝑙,𝑖,𝑒𝑒

 

Waarbij: 

𝑞𝑙,𝑖,𝑒 
Hoeveelheid warmte opgemeten aan warmtemeter e voor meetpunt l en 

kalenderjaar i 

𝑒 ∈ 𝑃𝑢𝑏𝑙 wijst een warmtemeter aan die het openbare gebouw bedient 

[kWh] 

𝐹𝑚𝑖𝑥𝑙,𝑖 Verdelingsfactor van het voor meetpunt l en kalenderjaar i opgemeten verbruik [-] 

4° U gaat in de subtab Verb/Prod van het meetpunt > ondertabblad Zones, en volg de instructies onder 

"verdeling naar rato van de meters" in de ? voor codering. 

 Het is belangrijk om te beschikken over de gegevens van alle warmtemeters (en niet enkel van de 

meter die het openbare gebouw bedient) om Fmix te kunnen berekenen. Bovendien moeten de 

gegevens van deze meter voor het gehele gecertificeerde kalenderjaar i bestrijken (behalve 

uitzonderingen vermeld in deel 10.9.2). 

 Als u niet zeker bent van de kwaliteit van de gegevens van de warmtemeter, dat negeert u hun 

aanwezigheid en voert u een verdeling uit naar rato van de oppervlakken. 

 

11.4.2 Verdeling naar rato van niet-officiële meters (bi-directioneel officiële meter) 

Voor meetpunten waarvan het antwoord 4 is in   
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Tabel 21. 

Alle EPB-eenheden die in situ geproduceerde elektriciteit gebruiken kunnen daarvoor vergoed worden (deel 

10.8.1). Het is hierbij niet verplicht dat de panelen op het dak van het openbare gebouw geplaatst worden, maar 

wel dat ze aan de officiële meter die dit bedient zijn aangesloten. 

De officiële elektrische meter is bi directioneel en meet afzonderlijk de afgenomen (Qaf) en de aan het net 

teruggegeven (Qinj) hoeveelheden elektriciteit. De niet-officiële meters meten echter de totale verbruikte 

elektriciteit (Qverb), namelijk de afgenomen (Qaf) + de zelf-verbruikte (Qauto) hoeveelheden. Maar de methode 

voorziet dat de zelf-verbruikte elektriciteit niet moet in rekening gebracht worden (deel 10.1; Tabel 8). 

Daarom voert u de gegevens van de officiële meter in (dus Qaf en Qinj) en verdeelt deze dan naar rato van 

de verbruiken gemeten door niet-officiële meters (zelfde energiedrager). 

1° U voert het verbruik in dat door het meetpunt (officiële meter) is opgenomen en opnieuw is geïnjecteerd 

2° U berekent de Fmix-verdelingscoëfficiënt volgens: 

𝐹𝑚𝑖𝑥𝑙,𝑖 =
∑ 𝑉𝑡𝑜𝑡 𝑙,𝑖,𝑒𝑒∈𝑃𝑢𝑏𝑙

∑ 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑙,𝑖,𝑒𝑒

 

Waarbij: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑙,𝑖,𝑒 
Totaal elektriciteitsverbruik (Qaf + Qzelf) gemeten door submeter e voor meetpunt l 

en kalenderjaar i 

𝑒 ∈ 𝑃𝑢𝑏𝑙 wijst een submeter aan die het openbare gebouw bedient 

[kWh] 

𝐹𝑚𝑖𝑥𝑙,𝑖 Verdelingsfactor van het voor meetpunt l en kalenderjaar i [-] 

Uitzondering voor WKK, als de geproduceerde elektriciteit volledig aan het net teruggeven wordt : u verdeelt 

de injectie naar rato van de hoeveelheid warmtemeters19.  

4° U gaat in de subtab Verb/Prod van het meetpunt > ondertabblad Zones, en volg de instructies onder 

"verdeling naar rato van de meters" in de ? voor codering. 

11.4.3 Verdeling van het verbruik naar rato van de oppervlakte 

Voor meetpunten waarvan het antwoord 6 is in   

 
19 Deze regel is bedoeld als harmonisatie met de andere EPB-berekeningsmethoden, waarbij de productie van elektriciteit door een 
warmtekrachtkoppeling die in rekening wordt gebracht afhankelijk is van de warmtebehoefte waaraan de warmtekrachtkoppeling moet 
voldoen: het is te zeggen het beantwoorden aan de netto behoeftes van de te certificeren EPB-eenheid voor verwarming en SWW. 
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Tabel 21. 

1° U voert het door het meetpunt gemeten verbruik in 

2° U identificeert de gemengde en/of niet-certificeerbare ruimten die door dit punt worden bediend 

3° U bepaalt u het beschermd volume van deze ruimten en volgt u hierbij het stappenplan in bijlage 2. In 

het begin van deze bijlage staan er hypothesen aan de hand waarvan u dit beschermde volume kunt ramen in 

functie van de gegevens waarover u beschikt. 

4° Vervolgens identificeert u een of meerdere gemengde/niet-certificeerbare zones en bepaalt u hiervan de 

vloeroppervlakte, volgens de instructies van delen 8.4 en 9. U voert ze in in het tabblad Zones. 

4° U gaat in de subtab Verb/Prod van het meetpunt > ondertabblad Zones, en volg de instructies onder 

"verdeling naar rato van de oppervlakten" in de ? voor codering. 

Vervolgens zal de software de verdelingscoëfficiënt berekenen naar rato van de “openbare” vloeroppervlakte 

die door dit meetpunt wordt bediend (RM Cope). 
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11.5 Voorbeelden 

U vindt hieronder voorbeelden van invoer voor verschillende meter configuraties. De legende voor symbolen en 

subscripten ligt in Figuur 15. 

 

Figuur 10 Officiële elektrische unidirectionele meter, die twee gebouwen bedient. Er zijn submeters voor elk gebouw 

aanwezig. De submeter A meet de hoeveelheid afgenomen elektriciteit die noodzakelijk is om de behoeften van het 

openbaar gebouw (A) te voldoen.  

→ Uw invoering: het meetpunt = submeter A. Verbruikte hoeveelheid = Qe,verb,A. Fmix = 1. 

 

Figuur 11 Collectief verwarmingssysteem dat warmte voor twee gebouwen opwekt. Warmtetellers zijn aanwezig. De 

afgenomen hoeveelheid gas om de warmte te produceren wordt door de officiële gasmeter gemeten (Qgas). 

→ Uw invoering: het meetpunt = gasmeter. Verbruikte hoeveelheid = Qgas. U berekent Fmix naar rato van de warmte 

verbruiken Qw,A en Qw,B. 
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Figuur 12 Collectief verwarmingssysteem die warmte voor twee gebouwen opwekt, met behulp van een warmtepomp. Er 

zijn geen warmtetellers. De warmtepomp is aangesloten aan de officiële elektriciteitsmeter, die ook elektriciteit voor de 

twee gebouwen voorziet. 

→ Uw invoering: het meetpunt = officiële elektriciteitsmeter. Verbruikte hoeveelheid = Qaf. U berekent Fmix naar rato van 

de oppervlakte van de gebouwen A en B. 

 

Figuur 13 Officiële elektrische bi-directionele meter die twee gebouwen bedient. Er zijn submeters aanwezig. De submeter 

A meet de door het openbaar gebouw totale verbruikte elektriciteit. 

→ Uw invoering: het meetpunt = de officiële meter. U voert de afgenomen (Qaf) en aan het net teruggegeven (Qinj) 

hoeveelheden in. U berekent daarna Fmix naar rato van de totale verbruiken Qe,verb,A. et Qe,verb,B. 
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Varianten van de Figuur 13: 

Variant 1: geen submeters: u verdeelt de afgenomen en aan het net teruggegeven 

hoeveelheden in verhouding tot de oppervlaktes van de gebouwen A en B. 

Variant 2: de fotovoltaïsche panelen zijn verbonden met de meter van de gemengde ruimten, 

die onafhankelijk is van de openbare ruimten.  

De gemengde ruimten maken geen deel uit van het openbaar gebouw, en de meter waarop de 

panelen zijn aangesloten bedient het openbaar gebouw niet. 

De productie is dus niet valoriseerbaar. 

Variant 3: de elektriciteit wordt opgewekt door fotovoltaïsche panelen gelegen in de buurt en 

aangekocht via een lokale energiegemeenschap. 

De elektriciteit wordt afgenomen van het net, ongeacht van leverancier of het contract 

waarmee het wordt verkregen.  

 

 

Figuur 14 Warmtekrachtkoppelingssysteem dat twee gebouwen bedient. De productie is aan een officiële bi-directionele 

elektrische meter aangesloten. Elektrische submeters en warmtemeters zijn aanwezig. De elektrische submeter A meet de 

door het openbare gebouw totale verbruikte hoeveelheid elektriciteit (Qe,verb,A). De warmtemeter meet de door het 

openbare gebouw totale verbruikte hoeveelheid warmte (Qch,A). 

→ Uw invoering: er zijn twee meetpunten: de officiële elektrische meter en de officiële gasmeter. 

Meetpunt “elektriciteit”. U voert de afgenomen (Qaf) en aan het net teruggegeven (Qinj) hoeveelheden in. U berekent 

daarna Fmix naar rato van de totale elektriciteit verbruiken Qe,verb,A. et Qe,verb,B.. 

Meetpunt “gas”: U voert de afgenomen hoeveelheid (Qgas) in. U berekent daarna Fmix naar rato van de totale 

warmteverbruiken Qw,A. et Qw,B. 
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Figuur 15 Symbolen en subscripts van Figuur 8 tot Figuur 14. 
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12 Berekening van de indicatoren en verificatie van de invoer 

12.1 Berekening van de indicatoren 

De berekening van de indicatoren gebeurt volledig in de software, op basis van de gegevens die u hebt 

ingevoerd en overeenkomstig de rekenmethode die werd gepubliceerd in het regeringsbesluit (RM Cope, deel 

1.3). 

 Als er na uw invoer nog fouten blijven staan, dan berekent de software deze indicatoren niet. 

12.2 Verificatie van uw invoer 

Controleer uw invoer vooraleer u het certificaat officieel opstelt! 

U kunt dit doen aan de hand van onderstaande hulpmiddelen, onder het tabblad “Certificaten”:  

•  Coderingverslag 

• De fouten en waarschuwingen die in de software werden gedetecteerd 

12.2.1 Coderingverslag 

Aan de hand van dit verslag kunt u alle gegevens zien die u hebt ingevoerd, net als de resultaten van elke 

vergelijking van de rekenmethode. Op die manier kunt u de impact van uw keuzes op het resultaat nagaan, maar 

ook mogelijke fouten opsporen, zoals een verbruik dat over het hoofd werd gezien (bijv.: een meter die werd 

vergeten). 

12.2.2 Fouten en waarschuwingen 

De software detecteert automatisch een bepaalde ongebruikelijke of onlogische invoer. 

De opmerkingen zijn ingedeeld in drie categorieën: 

Berekeningsfout (Tabel 22): de invoer is onjuist of er ontbreken gegevens, zodat de berekeningsmethode niet 

kan worden uitgevoerd. Het is daarom niet mogelijk om de indicatoren te berekenen. 

Fout op certificaat (Tabel 23): er ontbreken bepaalde gegevens om het certificaat op te stellen, of de invoer van 

bepaalde gegevens vertoont tegenstrijdigheden. De software kan nog wel indicatoren berekenen en een 

voorlopige versie van het certificaat maken, maar om het officiële certificaat te kunnen opstellen, moet u deze 

gegevens absoluut corrigeren. 

Waarschuwing (Tabel 24): een of meerdere gegevens zijn inconsistent, zij het niet onmogelijk. Kijk ze na, 

corrigeer ze of bevestig desgevallend dat u de waarschuwing hebt gelezen, en dat u uw invoer goedkeurt door 

het vakje voor de waarschuwing aan te vinken. 
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Tabel 22 Lijst met berekeningsfoutmeldingen (voorkomt het starten van de berekeningsmethode) 

Bericht Wat te doen? 

De einddatum van de certificatieperiode moet minstens 15 

dagen vroeger zijn dan de datum van de opstelling van het 

certificaat. 

Controleer eerst of uw opnameperiodes correct zijn 

ingevoerd. 

Als deze correct zijn, wacht u tot 15 dagen na de laatste 

opname datum om het certificaat op te stellen. 

Sommige meetpunten hebben een opnameperiode die het te 

certificeren kalenderjaar niet dekt. Gelieve de 

opnameperiodes te controleren (tabblad Verbruiken/Prod). 

Controleer het gekozen gecertificeerde jaar (tabblad 

Certificaat) en vul de ontbrekende gegevens in (tabblad 

Verb/Prod). Als u het gecertificeerde jaar wilt wijzigen, 

annuleert u het huidige certificaat en start u een nieuw 

certificaat op. 

Gelieve minstens 1 categoriezone van het type “Publiek” te 

bepalen (tabblad Zones). 

Er moet minstens één zone zijn met het prefix "P". Pas de 

bestaande velden aan of vul de invoer aan. 

Gelieve minstens een meetpunt met een verbruiksperiode in 

te voeren. 

Voeg een of meer meetpunten toe op het tabblad 

Verb/Prod 

Enkele temperatuurgegevens ontbreken voor de 

certificatieperiode. Gelieve contact op te nemen met de 

Helpdesk. 

De Help Desk zal de ontbrekende temperatuurgegevens 

invoeren in de software en u ervan op de hoogte brengen 

wanneer dit is gebeurd.  

U mag dit certificaat niet opstellen want de gewogen 

oppervlakte bedraagt 0 m². Gelieve de EPB-beheerders of de 

EPB-coördinator te informeren een aanvraag tot vrijstelling 

voor dit EPB-gebouw in te dienen (tabblad Publieke 

organisaties). 

Dit betekent dat ofwel de oppervlakte van de openbare 

zones (tabblad Zones) gelijk is aan 0 m², ofwel dat u een 

periode van leegstand hebt ingevoerd die alle openbare 

zones en het gehele te certificeren kalenderjaar bestrijkt. 

Als deze invoer onjuist is, moet u deze corrigeren. 

Als deze invoer juist is, betekent dit dat het openbaar 

gebouw dit kalenderjaar volledig onbezet is geweest en 

dat de resultaten niet kunnen worden berekend. De EPB 

beheerder moet een verzoek tot vrijstelling indienen. 
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Tabel 23 Lijst met foutmeldingen op het certificaat (staat het starten van de berekeningsmethode toe, maar verhindert 

het opstellen van het officiële certificaat) 

Message Wat te doen? 

Gelieve 3 aanbevelingen in te voeren. Voeg een aanbeveling van elk type toe (INVESTEREN-

ONDERHOUD-GEDRAG) 

Geen enkel adres voor dit EPB-gebouw. Gelieve het adres te 

selecteren door erop te klikken of door een toe te voegen en 

vervolgens op het sterretje te klikken (tabblad Plaats - veld 

Adressen). 

Geef het adres op dat op het certificaat moet worden 

vermeld door de instructies te volgen in deel 5.2.  

Gelieve de foto van het EPB-gebouw op te laden (tabblad 

Algemeen). 

De foto in het tabblad Algemeen uploaden. Deze verschijnt 

op het certificaat. 

De aanvraag ingediend voor een niet UrBiS polygoon moet 

nog door Leefmilieu Brussel gevalideerd worden (tabblad 

Plaats). 

Wacht op de beslissing van de ambtenaar. 

De niet UrBiS adres moet nog door Leefmilieu Brussel 

gevalideerd worden (Tabblad Plaats). 

Wacht op de beslissing van de ambtenaar. 

Dit EPB-gebouw wordt niet op de kaart geïdentificeerd. 

Gelieve de overeenkomstige polygoon op de kaart aan te 

duiden (tabblad Plaats). 

Selecteer de polygoon die met het EPB gebouw 

overeenkomt door de instructies te volgen in deel 5.1. 

Gelieve alle verplichte gegevens in het tabblad Algemeen in 

te vullen (Bijlage 1 van het protocol). 

Controleer of alle verplichte gegevens zijn ingevuld met de 

hulp van bijlage 1. 

Op dit certificaat moet geen enkele publieke organisatie 

worden opgenomen (geen enkele PO of vrijstelling voor alle 

PO). Gelieve de ingevoerde gegevens in het tabblad 

“Publieke bezetters” te controleren. 

Dit betekent dat alle openbare bezetters een vrijstelling 

hebben en hebben aangegeven geen vrijwillig certificaat te 

willen opmaken (deel 6). Neem contact op met de EPB-

beheerders om deze optie te wijzigen; anders het certificaat 

niet opstellen. 

Geen enkele EPB-beheerder en/of -coördinator werd 

gemandateerd voor dit EPB-gebouw. 

Vraag de mensen die u hebben geëngageerd om (zelf) een 

EPB-beheerder en/of EPB-coördinator aan te stellen. 

Mandaat beschikbaar op de website. 

Er werd geen enkel meetpunt van het type “brandstof” (gas, 

stookolie, ...) ingevoerd, terwijl een of meerdere 

verwarmingsketels werden aangegeven voor dit EPB-

gebouw. 

Corrigeer uw invoer ofwel door het aantal ketels aan te 

passen (tabblad Algemeen) ofwel door een brandstof toe te 

voegen (tabblad Verbruik/Productie). 

Er werd geen enkel meetpunt van het type “brandstof” (gas, 

stookolie,...) ingevoerd, terwijl een warmtekrachtkoppeling 

werd aangegeven voor dit EPB-gebouw. 

Corrigeer uw invoer, ofwel door de warmtekrachtkoppeling 

te verwijderen (tabblad Algemeen) ofwel door een 

meetpunt toe te voegen voor de brandstof die door de 

warmtekrachtkoppeling wordt gebruikt (tabblad 

Verb/Prod). 

U hebt het gebruik van elektriciteit aangegeven “waarvan 

elektrische verwarming in niet-geklimatiseerd gebouw” 

(tabblad “Verbruiken/Prod.) terwijl het gebouw over 

klimaatregeling beschikt (tabblad “Algemeen”). 

Corrigeer uw invoer, ofwel door aan te geven dat het 

gebouw geen airconditioning heeft (tabblad Algemeen), 

ofwel door een ander gebruik te kiezen voor de meetpunten 

"elektriciteit" (tabblad Verbruik/Productie). 

U hebt het gebruik van elektriciteit aangegeven “waarvan 

elektrische verwarming in een geklimatiseerd gebouw” 

(tabblad “Verbruiken/Prod.) terwijl het gebouw over geen 

klimaatregeling beschikt (tabblad “Algemeen”). 

Corrigeer uw invoer, ofwel door aan te geven dat het 

gebouw airconditioning heeft (tabblad Algemeen), ofwel 

door een ander gebruik te kiezen voor de meetpunten 

"elektriciteit" (tabblad Verbruik/Productie). 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/nl_beheerder_mandaat_brief_voorbeeld.docx
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Tabel 24 Lijst met waarschuwingsberichten (om het officiële certificaat te kunnen opstellen: corrigeer of bevestig dat u 

deze hebt gelezen en dat uw invoer juist is) 

Message Wat te doen? 

Sommige meetpunten zijn niet aan een categoriezone 

gekoppeld. Gelieve de link tussen de categoriezones en de 

meetpunten te controleren (tabblad Verbruiken/Prod, 

subtabblad Zones). 

1. Klik op elk meetpunt > onder tabblad Zones. 

2. Controleer de zones die zijn gekoppeld aan dat 

meetpunt (= met een "v"). 

3. Als u een zone wilt koppelen, klikt u op het pictogram 

en dan selecteert u de zone. 

! Als een meetpunt niet is gekoppeld aan een zone van het 

type “P”, wordt het verbruik ervan niet meegeteld. 

Gelieve het coderingverslag te controleren. 

Sommige categoriezones van het type “Publiek” zijn met geen 

enkel meetpunt verbonden. Gelieve de link tussen de 

categoriezones en de meetpunten te controleren (tabblad 

Verbruiken/Prod - subtabblad Zones). 

Voor sommige meetpunten en het gecertifieerd kalenderjaar 

werd geen enkele verbruiksperiode ingevoerd (tabblad 

Verbruiken/Prod). 

Gelieve de coderingverslag te controleren: als er geen 

verbruiksgegevens voor het gecertifieerde jaar en voor 

een meetpunt zijn ingevoerd, is het jaarlijkse verbruik 0 

voor deze punt. 

De niet-gewogen EPB-oppervlakte openbaar gebouw 

(berekend op basis van de gegevens in het tabblad Zones) 

verschilt meer dan 30% van degene die door de EPB-beheerders 

werd geraamd (tabblad Publieke Organisaties). 

Controleer of u geen zone bent vergeten (bv. een 

verdieping). 

De berekeningen zijn altijd gebaseerd op uw invoer. 

Er werd geen enkel meetpunt van het type “Elektriciteit” 

ingevoerd. 

Controleer de energiedragers van elk meetpunt (tabblad 

Verb/Prod, subtabblad Algemeen) 

Er werd geen enkel meetpunt van het type “Brandstof” (gas, 

stookolie, ...) ingevoerd. 

Er werd geen enkele productie die aan het net werd teruggeven 

ingevoerd, terwijl voorzieningen voor de productie van groene 

stroom werden aangegeven voor dit EPB-gebouw. 

Controleer de invoering van de meetpunten 

« Elektriciteit”. 

Kijk na of u minstens een A+/A- meter ingevoerd hebt. 

Er werd geen enkele actie ingevoerd terwijl het 

energieprestatieniveau met tenminste 10% gedaald is in 

vergelijking met de vorige certificaten.20 

Als de vermindering van het EPB-niveau gerelateerd is 

aan een actie voor prestatieverbetering, voert u deze 

actie in het veld "Actie" in. (deel 0). 

Anders plaatst u dit resultaat in zij context in het veld 

“Evolutie van de verbruiken” (deel 0). 

De niet-gewogen EPB-oppervlakte openbaar gebouw verschilt 

meer dan 30% van de oppervlakte die voor de vorige certificaten 

berekend werd.20 

1. Controleer of uw indeling in categoriezones correct 

is. 

2. Vergelijk de PO die op elk certificaat vermeld staan: 

is het oppervlakteverschil verklaarbaar omdat er 

sinds het laatste certificaat PO zijn toegevoegd of 

verwijderd? Licht dit in dit geval toe in het veld 

"Evolutie van het verbruik" (tabblad Certificaten) 

 

  

 
20 Dit is bepaald door de resultaten van het in opmaak certificaat te vergelijken met die van de certificaten die voor de grafiek "Evolutie van 
de verbruiken" gebruikt worden. 
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Tabel 24 (vervolg en einde) 

Message Wat te doen? 

Het energieprestatieniveau verschilt meer dan 50% van het 

niveau dat is vermeld op de vorige certificaten.20  

Controleer uw invoer  

Als uw invoer correct is: 

Als de vermindering van het EPB-niveau gerelateerd is aan 

een actie voor prestatieverbetering, voert u deze actie in het 

veld "Actie" in. (deel 0). 

Anders plaatst u dit resultaat in zij context in het veld 

“Evolutie van de verbruiken” (deel 0). 

Het aantal leerlingen/bezoekers = 0, terwijl het gebouw (een) 

categoriezone(s) van het type “Onderwijs” bevat. 

Corrigeer het jaarlijkse aantal studenten (tabblad 

Algemeen) 

Het aantal bedden = 0, terwijl het gebouw (een) 

categoriezone(s) van het type “Ziekenhuis” of 

“Gemeenschappelijke woning” bevat. 

Corrigeer het aantal bedden (tabblad Algemeen) 

Het aantal leerlingen/bezoekers = 0, terwijl het gebouw (een) 

categoriezone(s) van het type “cultureel” bevat. 

Corrigeer het jaarlijkse aantal bezoekers (tabblad 

Algemeen) 

Het aantal VTE = 0, terwijl het gebouw (een) categoriezone(s) 

van het type “Administratieve diensten” bevat. 

Corrigeer het aantal VTE's (tabblad Algemeen) 

Geen enkele categorie “Zwembad” werd vermeld, terwijl het 

EPB gebouw watervlak bevat. 

Controleer uw invoer (tabblad Algemeen). Zie deel 9.1. 
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13 De aanbevelingen 

13.1 Waarom aanbevelingen? 

Om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren, moet men niet alleen de gebouwschil, maar ook de 

prestaties van de bestaande technische installaties verbeteren. 

Wanneer de energieprestatie beoordeeld wordt op basis van het werkelijk verbruik, zoals gebeurt voor het EPB-

certificaat Openbaar gebouw, kan deze ook gunstig beïnvloed worden door het gedrag van de bezetters te 

veranderen. 

Aangezien het EPB-certificaat Openbaar ieder jaar wordt vernieuwd, is het bovendien nuttig er aanbevelingen 

op te vermelden waarvan de uitvoering jaarlijks kan worden opgevolgd en/of bijgestuurd. 

Ter illustratie toont de tabel hieronder (Tabel 25) het aandeel van het energieverbruik voor verwarming/koeling 

in kantoorgebouwen die vóór en na de inwerkingtreding van de EPB-wetgeving (2008) werden gebouwd. Hij 

toont ook de aanzienlijke impact aan van de verbeteringen die werden doorgevoerd in nieuwe gebouwen 

(betere isolatie, technische installaties met betere prestaties, …), en de potentiële impact van de aanbevelingen 

in de oudere gebouwen. 

Tabel 25 Verdeling energieverbruik in kantoorgebouwen (op basis van een voorbeeld van 14.000m²). Bron: Bureau 

d'Etudes Deplasse et Associés – Studienamiddag ATIC 15/03/2012. 

 Bouwjaar Bouwjaar 

2008 1978 2008 1978 

Verwarming/Koel. 345.555 kWh th 1.680.000 kWh th 27% 55 % 

waarvan ijswater 55.400 kWh th 108.000 kWh th 4 % 4 % 

Elektriciteit 939.103 kWh el 1.382.556 kWh el 73% 45% 

waarvan 

ijswater 

hulpenergie 

 

19.000 kWh el 

190.044 kWh el 

 

36.010 kWh el 

243.053 kWh el 

 

1% 

15 % 

 

1 % 

8 % 

TOTAAL energie 1.284.658 kWh 3.062.556 kWh 100 % 100 % 

 

De aanbevelingen van het EPB-certificaat Openbaar gebouw hebben tot doel de maatregelen aan te wijzen die 

de certificateur als prioritair beschouwt om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Die maatregelen 

kunnen rechtstreeks betrekking hebben op het gebouw, maar ook op het dagelijks energiebeheer en het gedrag 

van de bezetters. 

Op het EBP-certificaat Openbaar gebouw worden 3 aanbevelingen gegeven, elk van een ander type: (Cope, art. 

8, §1st, 4°): 

1° De investering : aanbeveling waarvan de uitvoering meer dan één jaar in beslag neemt en waaraan een 

hoge kostprijs verbonden is; 

2° Het onderhoud : aanbeveling die binnen een jaar kan worden uitgevoerd; 

3° Het gedrag : aanbeveling met betrekking tot het gedrag van de bezetters en bezoekers, of tot het 

energiebeheer. 
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13.2  Gebouw dat voorkomt in het PLAGE-actieprogramma van een van de 

openbare bezetters 

Het PLAGE-actieprogramma is het geheel van acties die door het aan PLAGE onderworpen orgaan zijn gepland 

om te voldoen aan de opgelegde doelstellingen inzake de vermindering van het energieverbruik.  

Als het gebouw dat u certificeert is opgenomen in het PLAGE-actieprogramma van één (of meerdere) openbare 

bezetters, dan voert u de 3 prioritaire acties van dit programma in als aanbevelingen (Cope, art. 8, §1st, 4°). 

13.3 Andere gebouwen 

Als het gebouw dat u certificeert niet voorkomt in het PLAGE-actieprogramma van één (of meerdere) 

openbare bezetters, geeft u één aanbeveling aan van het type "Investering", één van het type 

"Onderhoud", en één van het type "Gedrag". 

U verzamelt daarvoor de aanvaardbare bewijzen die in Tabel 2 staan. 

De Tabel 27, Tabel 28 en Tabel 29 vormen de selectiegids van aanbevelingen. 

U mag van deze gids afwijken, op voorwaarde dat: 

• U hebt deze profiel: 

o U bent verantwoordelijk voor energie, onderhoud van installaties, ... van het openbare 

gebouw of een van de publiek bezetters, of 

o U hebt een vergunning van een auditor, certificateur (specialiteit niet-residentieel), EPB-

adviseur, EPB-verwarmingsadviseur, of 

o U hebt een professionele praktijkervaring van minimaal 3 jaar met betrekking tot energie in 

niet-residentiële gebouwen 

• U hebt een analyse uitgevoerd van dit openbare gebouw (gebouwschil, technische installaties, 

uitrustingen) en zijn onderhoud en het gedrag van de bezetters/sensibilisatieprogramma, die dieper 

gaat dan de elementen die in de gids worden gecontroleerd 

Leefmilieu Brussels laat inderdaad u toe om van deze selectie van aanbevelingen af te wijken, als dit nuttig blijkt 

vanuit het standpunt van het energiebeheerbeleid dat u doorvoert in het kader van uw andere functies of 

opdrachten ten opzichte van de publieke bezetters. 

 Zelfs als u afwijkt van de selectiegids, moet u een aanbeveling van elk type geven 

Zo niet (ander profiel of geen analyse uitgevoerd) moet u de gids gebruiken, door de antwoorden op de 

vragen onder Tabel 27, Tabel 28 en Tabel 29 te geven.  

Aangezien het EPB certificaat openbaar gebouw jaarlijks vernieuwd wordt, moet u inderdaad prioritaire 

aanbevelingen kiezen waarvan de uitvoering vooral afhangt van de gebruiker en die op korte termijn kunnen 

worden aangevat. Op die manier zal u vermijden om investeringen aan te bevelen zonder een voorafgaande 

audit te hebben aangeraden (als die al niet eerder is uitgevoerd) die op termijn zou moeten leiden tot de 

uitvoering van deze investering. Deze aanbeveling wordt jaar na jaar opgevolgd en de formulering ervan kan 

veranderen naarmate de situatie evolueert. Op die manier geeft het EPB-certificaat Openbaar gebouw 

daadwerkelijk informatie over de inspanningen die werden geleverd om het energiebeheer van het gebouw te 

verbeteren. 

  

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/plage/een-plage-voor-grote-gebouwenparken
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Ten slotte, wanneer een keuze mogelijk is en de informatie beschikbaar, besteedt u in het bijzonder aandacht 

aan de best mogelijke kosten-batenverhouding (Tabel 26). 

Tabel 26 Tendens van de energie-uitgaven. Bron: studiebureau Deplasse et Associés – Studiedag ATIC 15/03/2012. 

Volgnr. Actie Kostprijs Verwacht resultaat 

1 De bestaande apparatuur optimaliseren laag vermindering 

2 Investeringen hoog vermindering 

3 Onderhoud en controle van de installaties laag handhaving 

4 Opvolging van het verbruik laag handhaving 

5 Controlebezoeken laag controle/ planning 

 

13.3.1 Aanbevelingen voor investeringen 

Deze investeringen betreffen doorgaans werken die tot een verbetering van de gebouwschil of de technische 

installaties moeten leiden. Deze hebben vele jaren nodig voor ze volledig uitgevoerd zijn vanaf de dag waarop 

de beslissing werd genomen, om technische (termijnen nodig voor de voorafgaande studies, het opstellen van 

het bestek, de uitvoering) of juridische (toepassing van de wet betreffende de overheidsopdrachten) redenen. 
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Tabel 27 Selectie van de aanbevelingen voor investeringen. 

Aanbevelingen voor investeringen 

V1: Bevat het gebouw een deel voor industrieel/agrarisch gebruik of opslag, of energie-intensieve apparatuur die 

ongebruikelijk is voor zijn categorie EN WAARVAN het verbruik niet wordt gemeten door (sub)meters, zodat die 

delen/apparatuur de energieprestatie van het openbare gebouw significant beïnvloeden? 

A1  Ja: 
Submeters laten installeren om een onderscheid te maken tussen het energieverbruik 

van het openbare gebouw en dat van (te specifiëren) 

  Nee: Ga naar V2 

V2: Hebt u het energieverbruik verdeeld naar rato van de oppervlakten? 

A2  Ja: Ga naar V3 

  Nee: Ga naar V5 

V3: Zijn er meters, submeters of warmtemeters aanwezig op de datum van opstellen van dit certificaat? 

R3 

 Ja: Ga naar V5 

(betekent dat deze meters onlangs zijn geïnstalleerd, maar dat u ze niet in aanmerking 

kon nemen voor de aftrek/verdeling omdat hun metingen niet het gecertificeerde 

kalenderjaar i bestreken) 

  Nee: Ga naar V4(geen enkele meter geplaatst) 

V4: Moeten er meters of submeters zijn geïnstalleerd volgens de voorschriften van de EPB-verwarmingsreglementering? 

Zie overzichtsdocument 

A4  Ja: 
(Sub)meters laten installeren in overeenstemming met de EPB-

verwarmingsreglementering: (geef aan waar deze moeten komen) 

  Nee: Ga naar V5 

V5: Is er een investeringsplan voor energiebesparende werkzaamheden en wordt dit uitgevoerd? 

A5  Ja: 
(Voer de volgende maatregel in die moet worden uitgevoerd, waarbij voorrang wordt 

gegeven aan een maatregel die in aanmerking komt voor een energiepremie) 

  Nee: Ga naar V5 

V6: Is er een energieauditrapport of een EPB-certificaat van minder dan vijf jaar oud voor het gebouw, dat sindsdien geen 

significante wijzigingen heeft ondergaan? 

A5  Ja: (Voer de eerste/volgende maatregel selecteren in die moet worden uitgevoerd, 

waarbij voorrang wordt gegeven aan een maatregel die in aanmerking komt voor een 

energiepremie) 

  Nee: Ga naar V7 

V7: Is er in de loop van de volgende 12 maanden een energieaudit gepland? 

A7  Ja: Het investeringsplan voor de prioritaire werkzaamheden opstellen 

 
 Nee: 

Een energieaudit laten uitvoeren die voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor de energiepremie A1 

 

  

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/overzicht_van_de_meters_20191203_nl.pdf
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13.3.2 Aanbevelingen inzake onderhoud van de technische installaties 

Tabel 28 Selectie van de aanbevelingen inzake onderhoud. 

Aanbevelingen inzake onderhoud 

V1: Als het verwarmingssysteem in gebruik is genomen ≥ 2 jaar: Is er voor alle ketels een conform attest van periodieke 

controle?  

Als het verwarmingssysteem in gebruik is genomen < 2 jaar: Is er een conform attest van oplevering?  

A1-  Ja, conform: Ga naar V2 

 Ja, niet conform:  
Maak het verwarmingssysteem/de verwarmingsapparaten conform met de EPB-

vereisten voor verwarming/airconditioning  

  Nee:  Een attest van periodieke controle EPB/ EPB-oplevering opstellen  

V2: Wordt er een energieboekhouding bijgehouden? Is die in overeenstemming met de EPB-

verwarmingsreglementering21?  

A2  Ja, conform: Ga naar V3 

  Ja, niet conform: 
Ervoor zorgen dat de energieboekhouding conform is (geef aan welke actie moet 

worden ondernomen om de boekhouding conform te maken) 

  Nee: Een energieboekhouding instellen die conform de EPB-verwarming regelgeving is  

V3: Is er een diagnoserapport als het verwarmingssysteem van type 2 is en langer dan 5 jaar is geïnstalleerd? 

(type 1: ga rechtstreeks naar V4 - – type 2 en gebouw onderworpen aan PLAGE, met een geldig energieaudit voor grote 

verbruikers of EPC: ga rechtstreeks naar V4) 

A3  Ja: Ga naar V4 

  Nee: Laat een diagnoserapport opstellen door een EPB-verwarmingsadviseur (type 2).  

V4: Als het gebouw is voorzien van airconditioning, verschillen de temperatuurinstellingen voor verwarming en koeling wel 

degelijk van elkaar, om energievernietiging te voorkomen? (geen aicro: ga rechtstreeks naar V5) 

A4  Ja: Ga naar V5 

  Nee: 
Wijzig de ingestelde temperaturen voor verwarming en airconditioning van het 

gebouw om energievernietiging te voorkomen  

V5: Wordt het stookolie gemeten door een debietmeter (vermogen verwarmingssysteem > 100 kW)? (geen stookolie: ga 

rechtstreeks naar A6) 

A5  Ja: Ga naar R6 

  Nee: Een debietmeter laten plaatsen 

R6  De technische installaties optimaliseren 

 

 
21Het principe van een conforme energieboekhouding wordt gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 8 van het document "De oplevering van 
verwarmingssystemen van type 2". Een maandelijkse frequentie van opmetingen wordt aanbevolen om nauwkeurigere resultaten te 
hebben voor EPB- certificaten openbaar gebouw en beter te kunnen anticiperen op afwijkingen in verbruik. 
 
 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_PEB_ReceptionType2_Prof_NL?_ga=2.88203544.2087252642.1639651694-16874572.1639651694
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_PEB_ReceptionType2_Prof_NL?_ga=2.88203544.2087252642.1639651694-16874572.1639651694
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13.3.3 Aanbevelingen inzake gedrag van de bezetters 

Tabel 29 Selectie van de aanbevelingen inzake gedrag. 

Aanbevelingen inzake gedragingen 

V1 : Is er een logboek met de gebruiksperiodes (in uren/jaar, maand, week)? 

A1  Ja: Ga naar V2 

  Nee: Een logboek bijhouden met de gebruiksperiodes per activiteitencategorie. 

V2 : Worden de personen met beslissingsbevoegdheid ingelicht over het verbruik van het gebouw, de bijbehorende kosten 

en de evolutie van de voorbije jaren? 

A2  Ja: Ga naar V3 

  Nee: 
De personen met beslissingsbevoegdheid inlichten over het verbruik van het gebouw, 

de bijbehorende kosten en de evolutie van de voorbije jaren. 

V3 : Werd een sensibiliseringsproject uitgewerkt voor de bezetters ? 

A3  Ja: Ga naar V4 

  Nee: Een sensibiliseringsproject uitwerken voor (bepaalt de doelgroep). 

V4: Werd het sensibiliseringsprogramma gedurende de voorbije 12 maanden ten uitvoer gebracht? 

A4  Ja: Ga naar V5 

 
 Nee 

Programma ≤ 3 jaar: 
(Selecteer de volgende maatregel van het sensibiliseringsprogramma) uitvoeren 

 
 Nee 

Programma >3 jaar: 
Het sensibiliseringsprogramma updaten 

V5: Werd het uitgevoerde sensibiliseringsprogramma geëvalueerd? 

A5  Ja: 
De sensibiliseringsinstrumenten updaten rekening houdend met de conclusies van 

zijn evaluatie. 

  Nee: Het sensibiliseringsprogramma evalueren. 
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14 De evolutie van het verbruik en de acties 

Hebben de gecertificeerde publieke organisaties tijdens het gecertificeerde jaar acties uitgevoerd die zich 

hebben vertaald in een verbetering van de energieprestatie met minstens 10%? 

Plaats deze acties op het certificaat op de voorgrond. Daarvoor vult u het veld “Acties” in. 

Wanneer een of meer certificaten werden opgesteld voor het openbare gebouw (uitsluitend ingetrokken 

certificaten), dan geeft het certificaat van jaar i de evolutie van het energieverbruik weer van de twee laatste 

opgestelde certificaten (uitsluitend ingetrokken certificaten). 

Zo niet, dan wordt alleen het verbruik van het gecertificeerde kalenderjaar weergegeven. 

Om publieke organisaties aan te moedigen hun energieprestaties te verbeteren en de organisaties in de verf te 

zetten die reeds acties in deze richting hebben ondernomen, wordt door de software een bericht over de 

energieprestatie van het openbare gebouw gegenereerd. 

Er zijn 6 berichten mogelijk, afhankelijk van de energieklasse die het gebouw heeft bereikt voor het 

gecertificeerde kalenderjaar en de acties die in de afgelopen 2 jaar zijn ondernomen (Tabel 30). 

Tabel 30 Bericht op het certificaat (tabblad "Evolutie van de verbruiken") volgens de energieklasse van het openbare 

gebouw en de acties die zijn ondernomen om de energieprestaties te verbeteren. 

Klasse Acties Geen actie 

A/B - xxx %  

tussen YYYY en YYYY als gevolg van: 

(Actie 1) 

(Actie 2) 

Dankzij deze acties heeft dit openbaar gebouw 

klasse A/B bereikt. BRAVO! 

Dit openbaar gebouw heeft in YYYY een 

energieprestatie bereikt die overeenkomt met klasse 

A/B.  

ZEER GOED! 

  

C/D - xxx % 

 tussen YYYY en YYYY als gevolg van: 

(Actie 1) 

(Actie 2) 

Dankzij deze acties heeft dit openbaar gebouw 

klasse C/D bereikt. ZEER GOED! 

Dit openbaar gebouw heeft in YYYY een 

energieprestatie bereikt die overeenkomt met klasse 

C/D. 

DIT OPENBAAR GEBOUW KAN NOG 

AMBITIEUZER ZIJN 

Door de aanbevelingen van de certificateur uit te 

voeren. 

E/F/G - xxx % 

 tussen YYYY en YYYY als gevolg van: 

(Actie 1) 

(Actie 2) 

Zet uw inspanningen verder om de 

energieprestatie van dit openbaar gebouw nog 

te verbeteren 

Dit openbaar gebouw heeft in YYYY een 

energieprestatie bereikt die overeenkomt met klasse 

E/F/G.  

ER MOET ACTIE WORDEN ONDERNOMEN 

 om het energieverbruik terug te schroeven. 

 Acties worden alleen op het certificaat vermeld indien zij het energieprestatieniveau met ten 

minste 10% hebben verlaagd en indien ten minste één ander EPB-certificaat openbaar gebouw is 

opgesteld voor een kalenderjaar voorafgaand aan i. 
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Ten slotte toont de kader "Evolutie van de verbruiken" zowel de evolutie van het energieverbruik als van het 

energieprestatieniveau van het openbare gebouw (= primair energieverbruik gedeeld door de EPB-oppervlakte 

van het openbare gebouw). Deze twee variabelen kunnen een tegenovergestelde evolutie volgen als gevolg van 

veranderingen in het oppervlak. In dit geval wordt een tekst toegevoegd door de software. 

15 Andere opmerkingen 

Biedt een bepaalde uitrusting of een atypisch gebouw een verklaring voor een energieprestatie van het gebouw 

die minder goed is dan verwacht? 

U meldt dit en legt kort de situatie uit in het veld “Opmerkingen”. 

In tegenstelling tot het veld “Acties” komen deze opmerkingen steeds op het certificaat te staan. 

16 Opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw 

Bekijk uw certificaat vooraleer u het officieel opmaakt! 

Controleer uw invoer, maar eveneens de teksten die u hebt ingevoerd. Ga na of er geen grammaticale of 

spellingsfouten overblijven. 

Zodra u zeker bent van uw invoer kunt u het certificaat officieel opstellen. 

 Zodra het certificaat officieel is opgesteld kunt u dit niet meer wijzigen. Ontdekt u een fout op het 

certificaat, dan dient u een correctieaanvraag in (zie gebruikershandleiding). 

Opmerking: het certificaatmodel wordt in de gebruikershandleiding voorgesteld. 

  

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Manuel_CertificateurPEB_Batpub_NL
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Overzicht van figuren 

Figuur 1 Algemene volgorde van de rekenmethode voor EPB-certificering van een openbaar gebouw. De 

teksten in hoofdletters stemmen overeen met de bewerkingen. De andere teksten wijzen op 

kernvariabelen. 9 

Figuur 2 Bepaling van het gecertificeerde kalenderjaar, de opnameperiodes en de certificatieperiode, 

voor een openbaar gebouw dit over twee meetpunten beschikt (een gasmeter en een 

elektriciteitsmeter) 23 

Figuur 3 Indeling van een EPB gebouw: openbare ruimtes, beschermd volume, categoriezones en EPB-

eenheden. 34 

Figuur 4 Stappenplan van Het beschermd volume. 37 

Figuur 5 Vrije hoogte. 47 

Figuur 6 Vide van een traphal. 48 

Figuur 7 Leveringen en opslag: bepaling van de verbruiksperiodes, de opnameperiode en invoering 56 

Figuur 8 Energiemeting voor een gebouw waarin gebruik wordt gemaakt van fotovoltaïsche panelen.61 

Figuur 9 Energiemeting voor een gebouw welke een WKK-systeem gebruikt. In dit voorbeeld, Qin=Qgas 

en een ketel is aan de WKK gekoppeld. 64 

Figuur 10 Officiële elektrische unidirectionele meter, die twee gebouwen bedient. Er zijn submeters voor 

elk gebouw aanwezig. De submeter A meet de hoeveelheid afgenomen elektriciteit die 

noodzakelijk is om de behoeften van het openbaar gebouw (A) te voldoen. 77 

Figuur 11 Collectief verwarmingssysteem dat warmte voor twee gebouwen opwekt. Warmtetellers zijn 

aanwezig. De afgenomen hoeveelheid gas om de warmte te produceren wordt door de officiële 

gasmeter gemeten (Qgas). 77 

Figuur 12 Collectief verwarmingssysteem die warmte voor twee gebouwen opwekt, met behulp van een 

warmtepomp. Er zijn geen warmtetellers. De warmtepomp is aangesloten aan de officiële 

elektriciteitsmeter, die ook elektriciteit voor de twee gebouwen voorziet. 78 

Figuur 13 Officiële elektrische bi-directionele meter die twee gebouwen bedient. Er zijn submeters 

aanwezig. De submeter A meet de door het openbaar gebouw totale verbruikte elektriciteit. 78 

Figuur 14 Warmtekrachtkoppelingssysteem dat twee gebouwen bedient. De productie is aan een 

officiële bi-directionele elektrische meter aangesloten. Elektrische submeters en warmtemeters zijn 

aanwezig. De elektrische submeter A meet de door het openbare gebouw totale verbruikte 

hoeveelheid elektriciteit (Qe,verb,A). De warmtemeter meet de door het openbare gebouw totale 

verbruikte hoeveelheid warmte (Qch,A). 79 

Figuur 15 Symbolen en subscripts van Figuur 8 tot Figuur 14. 80 
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Overzicht van tabellen 

Tabel 1 Statuten van het EPB-gebouw. 11 

Tabel 2 Lijst met aanvaardbare bewijsstukken. 19 

Tabel 3 Aanvaardbare bewijzen voor Het beschermd volume en de EPB-oppervlakte. 21 

Tabel 4 Bepaling van de EPB-eenheden. 35 

Tabel 5 Categoriezones die in aanmerking komen voor de EPB-certificering openbaar gebouw (Cat Cope) 

en respectievelijke bestemming (RL). De letters P, M en NC verwijzen naar het type van ruimte (deel 

8.2): P = publiek, M = gemengd en NC = niet-certificeerbaar. De afkortingen van de kolom “Best.” 

komen overeen met de bestemming van Tabel 4: NR = Niet Residentieel, A = Andere, GD = 

Gemeenschappelijk Deel. 40 

Tabel 6 Bezettingstijden van het openbare gebouw en temperatuurbereik voor elke categoriezone (ter 

informatie). 42 

Tabel 7 Dikte van de wanden. 47 
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Tabel 10 Algemene gegevens van een meetpunt. Velden met een asterisk zijn verplicht. 54 
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