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Inhoud 

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

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

(hieronder certificaat genoemd). 

Er zijn 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 afhandeling 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 bij het opmaken van EPB-certificaten voor 

openbare gebouwen op de website van Leefmilieu Brussel en op de tools-pagina van de software. 
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1 Algemene voorstelling 

1.1  Inleiding 

Het protocol is het document dat u als erkend certificateur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) in de 

specialiteit openbaar gebouw verplicht moet toepassen tijdens de uitoefening van uw activiteit om het EPB-

certificaat openbaar gebouw (Erk, art. 6 1°, hierna certificaat genoemd) op te stellen 

Teneinde de geloofwaardigheid van de energieprestatiecertificering kracht bij te zetten is het van groot 

belang dat alle certificateurs de in dit protocol beschreven methode volgen. Het is de enige manier om voor 

alle openbare gebouwen een soortgelijke evaluatie te garanderen. 

 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 

bijlage: 

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); 

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) ; 

De procedures werden 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) 

mailto:certibru-publi@leefmilieu.brussels
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1.3 Het uithangen van een geldig EPB-certificaat openbaar gebouw in 10 stappen 

De nodige stappen om een geldig EPB-certificaat openbaar gebouw uit te hangen zijn de volgende (Tabel 1): 

Tabel 1 Uitvoering van een EPB-certificaat openbaar gebouw. 

Stap Opdracht Actor(en) 

1 Eén of meer EPB-beheerder(s) machtigen Publieke organisatie 

2 De administratieve gegevens van de publieke organisatie beheren BEH 

3 Ieder gebouw dat de publieke organisatie betrekt invoeren BEH 

4 Nagaan of een EPB-certificaat openbaar gebouw moet worden opgesteld: 

Ja: verder met stappen 5-10 

Nee: de uitvoering eindigt bij deze stap 

Indien het niet mogelijk is een certificaat op te stellen voor een EPB-

gebouw, dient een vrijstellingsaanvraag te worden gedaan. 

BEH 

5 Een EPB-coördinator per EPB-gebouw aanstellen BEH 

6 De gegevens voorbereiden (plattegronden, verbruiksgegevens, attesten, 

...) die nodig zijn om het certificaat op te stellen  

COÖRD 

7 De certificateur aanstellen  COÖRD 

8 Het EPB-certificaat openbaar gebouw opstellen (protocol): 

Het gebouw bezoeken en de benodigde gegevens invoeren; 

De aanbevelingen invoeren; 

De acties en/of opmerkingen invoeren (facultatief); 

Voorlopige versie van het certificaat bekijken en ingevoerde 

gegevens/resultaten verifiëren; 

Het certificaat opstellen 

CERT 

9 Het EPB-certificaat openbaar gebouw bezorgen aan de publieke 

organisaties 

BEH 

10 Het EPB-certificaat openbaar gebouw uithangen bij de ingang van het 

gebouw 

BEH, COÖRD of PO 

Dit protocol komt overeen met stap 8. De andere stappen staan beschreven in de gebruikershandleiding bij 

het opmaken van EPB-certificaten voor openbare gebouwen, hierna “gebruikershandleiding” genoemd. 
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1.4 Toepassingsgebied 

Voor gebouwen in het BHG met een oppervlakte van meer dan 250 m² die worden betrokken door één of 

meerdere publieke organisaties moet er een EPB-certificaat openbaar gebouw worden opgemaakt en 

uitgehangen (BWLKE, art. 2.2.14, §2, art. 2.2.13§3). 

1.4.1 Het EPB-gebouw 

De EPB-beheerder identificeert elk EPB-gebouw in de software (Cope, art. 3, 1°; gebruikershandleiding). 

Zodra u bent aangesteld, krijgt u er toegang toe als certificateur. 

Na afloop van de identificatiefase wordt elk EPB-gebouw weergegeven met een “mapje” waarin de EPB-

certificaten openbaar gebouw terecht kunnen. Zodra u bent aangesteld door de EPB-coördinator, krijgt u er 

toegang toe. 

Voor elk EPB-gebouw wordt een certificaat opgesteld. Dit komt overeen met de veelhoek(en) die de EPB-

beheerder op de kaart selecteert (tabblad “Plaats”). De EPB-beheerder vult eveneens het adres en de naam 

van het EPB-gebouw in. 

Gebouw en EPB-gebouw: 

De definitie van de term gebouw wordt gegeven in de gebruikershandleiding. 

In principe wordt er een EPB-certificaat voor elk gebouw opgesteld (BWLKE, art. 2.1.1 12°). In dit geval staat 

het EPB-gebouw gelijk aan 1 gebouw. 

Tot 2022 staat men evenwel toe om in hetzelfde certificaat een geheel van gebouwen op te nemen die een 

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

opgelegd in de verwarmingsreglementering). In dit geval staat het EPB-gebouw gelijk aan het 

gebouwencomplex dat wordt gevormd door het geheel van de gebouwen die de EPB-beheerder op de kaart 

aanstipt. 

 Is er geen tekening, dan wordt het symbool  gebruikt om een gebouw te lokaliseren. 

 

Voorbeeld 1:  

Het school A bestaat uit vier paviljoenen die worden voorzien door een gemeenschappelijke 

ketel. Er zijn geen submeters voorzien. De EPB-beheerder maakt dan één EPB-

gebouw aan (een enkel “mapje”) en markeert op de kaart de vier paviljoenen 

die bij de school horen.  

  Een gebouw = het paviljoen; 

  Het EPB-gebouw = een gebouwencomplex = de 4 paviljoenen. 

Een EPB-certificaat openbaar gebouw zal dan voor de vier paviljoenen samen worden 

gegenereerd. 
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Voorbeeld 2:  

Het school B bestaat uit vier paviljoenen die worden voorzien door een gemeenschappelijke 

ketel. Er is een subwarmtemeter. De EPB-beheerder maakt dan vier EPB-

gebouwen aan (vier “mapjes”) en markeert in elk mapje op de kaart het 

desbetreffende paviljoen.  

  Een gebouw = het paviljoen; 

  Het EPB-gebouw = een gebouw = 1 paviljoen. 

In dit geval moeten er vier EPB-certificaten openbaar gebouw worden opgesteld. 

1.4.2 Openbaar gebouw 

In het geval dat het te certificeren gebouw zowel door publieke organisaties als niet-certificeerbare gebruikers 

wordt betrokken, heeft het EPB-certificaat openbaar gebouw slechts betrekking op het “openbare” gedeelte 

van het gebouw dat in het beschermde volume is inbegrepen (punt 4.1). Dit deel wordt “openbaar gebouw” 

genoemd. De praktische manier van afbakenen staat uitgelegd onder punt 4. 

Voorbeeld: 

Eén van de paviljoenen van school B bevat klassen en een conciërgewoning, die buiten het 

toepassingsgebied valt van het EPB-certificaat openbaar gebouw, want het is 

een woning.  

  EPB-gebouw = het paviljoen. 

  Het openbaar gebouw = de klassen. 

Op het EPB-certificaat openbaar gebouw staat enkel het eindenergieverbruik van de klassen. 

1.4.3 Te certificeren publieke organisaties 

De te certificeren publieke organisaties (PO) staan in de strook bovenaan van het EPB-gebouw in de 

software. Het EPB-certificaat openbaar gebouw geeft hun energieprestatie aan. 

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

Vallen onder de niet-certificeerbare gebruikers (NC): 

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

 Particulieren; 

 Publieke organisaties die niet als gebruiker staan aangegeven in de software (u kunt ze uiteraard 

steeds verwittigen om zich aan te geven vooraleer u het certificaat opstelt); 

 Publieke organisaties die in de software aangegeven staan als verbruiker en van een certificaat zijn 

vrijgesteld (Cope, art. 11 en 12, gebruikershandleiding). Het woord “afwijking” komt dan in de strook 

bovenaan het EPB-gebouw te staan. 

De definitie van de term “gebruiker” wordt gegeven in de gebruikershandleiding. 
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1.4.4 Vrijwillige EPB-certificaten openbaar gebouw 

EPB-gebouwen waarvan minder dan 250 m² wordt betrokken door publieke organisaties, alsook 

gebouwen die nog geen 3 jaar worden betrokken door een publieke organisatie (Cope, art. 11 §2) zijn 

vrijgesteld van een EPB-certificaat openbaar gebouw.  

Het is evenwel toegestaan voor deze gebouwen een EPB-certificaat openbaar gebouw te laten opstellen 

(“vrijwillig certificaat”). Indien zo, past u dit protocol even strikt toe als bij de EPB-gebouwen waarvoor een 

certificaat wordt opgelegd. 

Het is in het bijzonder noodzakelijk om over alle noodzakelijke gegevens te beschikken (plan, verbruik over 

minstens een jaar, ...) om het certificaat op te stellen. Is dat niet het geval, dan verwittigt u de intekenende 

publieke organisaties ervan dat het eenvoudigweg niet mogelijk is om het op te stellen. 

 Op de “vrijwillige” certificaten kan er eveneens een kwaliteitscontrole worden gedaan. 
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1.5 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. 

 

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 Aanvaardbare bewijsstukken  

2.1 Beschrijving en manieren van bewaring 

Aanvaardbare bewijsstukken zijn documenten aan de hand waarvan u nuttige gegevens verzamelt. Deze 

gegevens moeten, indien mogelijk, bevestigd worden door uw vaststellingen ter plaatse. Ingeval van 

discrepantie tussen een document en de vaststelling ter plaatse, heeft deze laatste voorrang. Er moet een 

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

U bewaart dit bewijs 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.  

2.1.1 Bijzonder geval bij opname ter plaatse 

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. 

2.2 Identificatie van aanvaardbare bewijzen 

2.2.1 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.  

2.2.2 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; 

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 aanvraag tot actualisering van het EPB-certificaat 

openbaar gebouw, een eventuele kwaliteitscontrole of een vraag om uitleg van uw klant. 
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2.3 Lijst met aanvaardbare bewijsstukken 

Volgende bewijzen worden aanvaard (Tabel 2): 

Tabel 2 Lijst met aanvaardbare bewijsstukken. 

Gegeven Bewijs 

Beschermd volume en 

EPB-oppervlakte - in 

de software bij te 

voegen bewijs (tabblad 

“Zones”) 

Geannoteerde plannen van het EPB-gebouw 

EPB-certificaat openbaar gebouw 

EPB-certificaat 

Tussentijds verslag 

Categoriezone EPB-certificaat openbaar gebouw 

Geannoteerde plannen van het EPB-gebouw 

Om aan te vullen: foto’s van tijdens het bezoek aan het EPB-gebouw (op datum van het 

bezoek) 

Voorzieningen voor 

hernieuwbare energie 

BRUGEL-gelijkvormigheidsattest 

Facturen van de installatie van de systemen 

Foto's van de installaties (op datum van het bezoek) 

Verwarming EPB-opleveringsattest 

Logboek 

Attest van EPB-periodieke controle 

Foto van het identificatieplaatje en technische fiche van de verwarmingsketel 

Meetpunten Plan van de technische installaties. U duidt elk meetpunt aan op dit plan (EAN-code of andere 

relevante code) 

Indien ontbrekend: schriftelijke beschrijving door de EPB-coördinator van de technische 

installaties en foto met daarop de identificatiecode van elk meetpunt, tijdens het bezoek 

Energieverbruik en -

productie 

De aanvaardbare bewijzen en de rangorde hierin staan onder punt 7.4 

Warmtemeters Voor hun aanwezigheid: plan van de technische installaties. U duidt elk meetpunt aan op dit 

plan (EAN-code of andere relevante code) 

Indien ontbrekend: schriftelijke beschrijving door de EPB-coördinator en foto met daarop de 

identificatiecode van elke submeter, tijdens het bezoek 

Voor de metingen: 

Uittreksel uit een energieboekhouding met dataloggers 

Uittreksel uit een door de EPB-coördinator aangeleverde energieboekhouding met manuele 

meterstanden aan een frequentie van minstens éénmaal per semester. 
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Tabel 2 (einde). 

Gegeven Bewijs 

Aanbevelingen en 

acties 

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

plaatsvonden: milieuvergunning voor renovatie 

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

Als er een andere energieaudit plaatsvond: afschrift van de energieaudit 

Wijziging van verwarmingssysteem: EPB-opleveringsattest 

Sensibiliserings- en informatiecampagne voor de besluitvormers: schriftelijke beschrijving van 

de acties die worden ondernomen door de EPB-coördinator, documenten gebruikt voor 

sensibilisatiecampagnes, ... 

Andere Foto van het EPB-gebouw 

Uren van ingebruikneming, schriftelijk aangeleverd door de EPB-coördinator 

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. 

FAQ van Leefmilieu Brussel met betrekking tot het protocol - geldig voor alle openbare 

gebouwen. 

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

zelfs als u zich op een aanvaardbaar bewijs baseert. 

2.3.1 Aanvaardbare bewijzen voor het beschermde 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 aanvaarden: 

Tabel 3 Aanvaardbare bewijzen voor het beschermde 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 

beschermde volume, en de EPB-oppervlakte van de 

openbare gebouwen die buiten de perimeter van 

het bewijs liggen (punten 4.2,  4.3 en 5) 

Gebruikt bewijs 

Geannoteerde plannen (punt 2.3.2) 

Gelijk aan de openbare 

ruimten 

U kunt de EPB-oppervlakte op het bewijs 

rechtstreeks gebruiken en stappen 4.2, 4.3 en 5 

overslaan. 

Gebruikt bewijs 

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 beschermde volume horen, alsook de 

EPB-oppervlakte volgens stappen 4.2, 4.3 en 5 

vastleggen. 

Geannoteerde plannen (2.3.2) 
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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 2016. 

 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 

beschermde volume toebehoren door stappen 4.2, 4.3 en 5 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 tertiair gebouw ontvangen met daarop 

een indicatie van de 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 4.2, 4.3 en 5 van het protocol uit te voeren. 

 

Voorbeeld 2:  

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

gebouw.  

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

vervolgens stappen 4.2, 4.3 en 5 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 certificaat EPB-werkzaamheden. 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 EPB-werkzaamheden niet gebruiken, want de 

perimeter van dit certificaat (= het gebouw) is groter dan de openbare ruimten 

(= de benedenverdieping).  

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

stappen 4.2, 4.3 en 5van het protocol te volgen. 
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2.3.2 Geannoteerde plannen 

Wanneer u het beschermde volume beoordeelt aan de hand van punten 4.2, 4.3 en 5 van het protocol 

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

volume te bepalen. 

Door deze plannen krijgt men er zicht op hoe de EPB-ruimte 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 beschermde 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. 

Resolutie: het plan moet leesbaar zijn in formaat A3 of A4. 
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3 Het gecertificeerde kalenderjaar en de periodes 

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

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

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

het openbaar gebouw. 

 

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

gecertificeerde kalenderjaar. 

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

energetisch meetpunt beschikbaar zijn (Figuur 2, de term meetpunt wordt gedefinieerd in punt 7.3): 

 

 

Figuur 2 Bepaling van het gecertificeerde kalenderjaar, de opnameperiodes en de certificatieperiode. 
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De verbruiksperiode is de periode tussen twee energieopnames.  

 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-beheerder of de EPB-coördinator ervan op de hoogte dat het gebouw niet kan worden 

gecertificeerd, zodat ze een verzoek tot afwijking kunnen indienen. 

 Het zal toegelaten zijn om een redundantie van het gecertificeerd kalenderjaar te hebben voor de 

certificaten die werden opgesteld in 2019 en 2020, omwille van de wijzigingen aan de 

rekenmethode en aan het protocol in juni 2019. 
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4 Afbakening van het openbaar gebouw  

Eerst identificeert u de openbare ruimten (punt 4.2) en vervolgens bepaalt u of ze al dan niet tot het 

beschermde volume horen (punt 4.3).  

Vervolgens deelt u de openbare ruimten in het beschermde volume onder in categoriezones (punt 4.4). 

Tot slot voert u in de software elke categoriezone en de bijbehorende EPB-oppervlakte in (punt 5).  

Alle “openbare” categoriezones samen vormen het openbaar gebouw. 

De som van de “openbare” EPB-oppervlaktes vormt de EPB-oppervlakte openbaar gebouw (Cope, art. 1, 6°). 

4.1 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°). 

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

die staat opgenomen in de EPB ordonnantie: 

“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°). 

De manier om het beschermde volume en de EPB-eenheden af te bakenen dienen bovendien conform het 

richtlijnenbesluit te zijn. Het openbaar gebouw wordt dus bepaald door onderstaande stappen te volgen (RL, 

Gebouwindeling):  

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

openbaar gebouw betreft het openbare ruimten (punt 4.2). 

2° Het beschermd volume wordt voor deze ruimten vastgesteld (punt 4.3). De ruimten die geen deel 

uitmaken van het beschermde volume zijn ruimten die tot een naburig beschermd volume horen 

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

3° Het beschermde volume wordt in principe onderverdeeld in één of meerdere EPB-eenheden volgens 

deze bestemmingen : individuele woning, niet-residentieel, andere, gemeenschappelijke delen. Elke 

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

van de activiteiten die er zich afspelen (punt 4.4). 

Om te vermijden dat er veel moet worden ingevoerd, worden alle categoriezones met dezelfde 

bestemming en hetzelfde type van gebruiker in dit protocol gebundeld onder 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 in Tabel 5. 

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

gemeenschappelijke delen, 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, moet u ook bepalen of de gemengde en niet-certificeerbare ruimten behoren tot 

het beschermd volume. Deze laatste worden vervolgens onderverdeeld in respectievelijk 

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



Version juin 2019 [21]  

Tabel 4 Bepaling van de EPB-eenheden. 

Soort EPB-eenheid Beschrijving 

Openbare niet-residentiële EPB-

eenheid 

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

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

Openbare EPB-eenheid 

Gemeenschappelijk Deel 

Bundelt alle “openbare” categoriezones met de bestemming 

“gemeenschappelijke delen” 

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 

“gemeenschappelijke delen” 

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

heen. 
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4.2 Openbare ruimten, niet-certificeerbaar en gemengd 

De openbare ruimten (O) zijn de ruimten die uitsluitend worden betrokken door de te certificeren publieke 

organisaties. 

De niet-certificeerbare ruimten (NC) omvatten: 

 Ruimten die uitsluitend worden betrokken door 'niet-certificeerbare' gebruikers (punt 1.4.3); 

 Ruimten die uitgesloten zijn van de EPB (BWLKE, art. 2.2.1), namelijk: 

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

o Ruimten bestemd voor landbouw-, industriële of ambachtelijke activiteiten, dan wel voor 

(tijdelijke) opslag, wanneer er hier een energiebehoefte voor een comforttemperatuur te 

noteren valt van minder dan 15 W/m²); 

Van zodra ze afzonderlijk bruikbaar zijn van de andere openbare ruimten. 

De gemengde ruimten (M) zijn de ruimten die worden gedeeld tussen de te certificeren publieke organisaties 

en de niet-certificeerbare gebruikers. 

 

Voorbeeld 1:  

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

betrokken door een 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 dat als kapel dient. De 

gebruiker van het rusthuis is een publieke organisatie die deze infrastructuur 

beheert.  

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

 De kapel is in principe uitgesloten van EPB. Men kan ze evenwel niet afzonderlijk van de 

andere ruimten van het rusthuis gebruiken. De kapel zal dus eveneens als een 

openbare ruimte worden beschouwd.  

Voorbeeld 3:  

Een technisch 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, aangezien niet 

verwarmd op comforttemperatuur, onder EPB. 
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4.3 Beschermd volume 

Wanneer u niet beschikt over een aanvaardbaar bewijs waarop de EPB-oppervlakte van de openbare 

ruimten wordt bepaald (punt 2.3.1), dan bepaalt u of de openbare ruimten al dan niet tot het beschermde 

volume behoren door het stappenplan (Figuur 3, bijlage 2) te volgen.  

 

Vervolgens voegt u de geannoteerde plannen van het gebouw toe (punt 2.3.2). 

Het stappenplan staat hieronder samengevat (Figuur 3). De gedetailleerde richtlijnen van elke stap staan in 

bijlage 2. 

 

Figuur 3 Stappenplan van het beschermde volume.  
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4.4 Categoriezones 

U deelt het beschermde volume van het openbaar gebouw op in categoriezones, in functie van de 

uitgevoerde activiteiten. 

 

Als u dat wenst, als dat in het kader van het PLAGE wordt gevraagd (punt 4.4.2) of als dat noodzakelijk is 

voor de verdeling van het verbruik (punt 8.4) kunt u verschillende categoriezones voor éénzelfde activiteit 

aanmaken (bijvoorbeeld verschillende categoriezones van het type “Administratieve diensten”). 

Activiteiten die plaatsvinden in ruimten van geringe omvang: om verscheidene opsplitsingen te vermijden 

groepeert u in dezelfde categoriezone alle ruimten die beantwoorden aan volgende omstandigheden: 

 Ze bestrijken minder dan 20% van de oppervlakte van een hoofdruimte; 

 Ze worden tegelijkertijd met deze hoofdruimte gebruikt; 

 Al deze kleine ruimten samen zijn goed voor maximaal 25% van de oppervlakte van deze 

hoofdruimte. 

Voorbeeld:  

Een kantoorruimte wordt gebruikt door PO A. De oppervlakte ervan bestaat uit 85% kantoren 

en vergaderzalen, 5% wc’s, 5% voor een keukentje en 5% gangen. 

 De wc’s, het keukentje en de gangen zijn van geringe omvang ten aanzien van de kantoren 

en worden niet afzonderlijk gebruikt. U neemt ze dus met de kantoren en 

vergaderzalen in een enkele categoriezone op (administratieve diensten in dit 

geval). 

4.4.1 Beschrijving  

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): 

Indien de activiteit niet in de lijst met categorieën van Tabel 5 staat, selecteert u de activiteit die er het dichtst 

bij ligt op het vlak van temperatuurbereik en bezettingstijden (Tabel 6). 
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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 O, M en NC verwijzen naar het type van ruimte (punt 4.2): 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 = Gemeenschappelijke Delen.  

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. 

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 binnen het 

leerplichtig onderwijs worden verstrekt (kleuter-, lager, middelbaar 

onderwijs), wanneer deze ruimten ofwel overdag ofwel ‘s avonds worden 

gebruikt. 

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

met het leerplichtige onderwijs behoren tot deze categorie. 

Zalen voor sportonderwijs staan daarentegen in de categorie “Sportcentra” 

en “Zwembaden”. 

Workshops voor technische en beroepsopleidingen staan in de categorie 

“Andere”. 

NR 

4 P-Dag- EN 

avondonderwijs  

Hierin de openbare ruimten waar theorie- of praktijklessen binnen het 

leerplichtig onderwijs worden verstrekt (kleuter-, lager, middelbaar 

onderwijs), wanneer deze ruimten overdag en ’s avonds worden gebruikt. 

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

met het leerplichtige onderwijs zitten in deze categorie. 

Zalen voor sportonderwijs staan daarentegen in de categorie “Sportcentra” 

en “Zwembaden”. 

Workshops voor technische en beroepsopleidingen staan in de categorie 

“Andere”. 

NR 

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. 

Zalen voor sportonderwijs staan daarentegen in de categorie “Sportcentra” 

en “Zwembaden”. 

Workshops voor technische en beroepsopleidingen staan in de categorie 

“Andere”. 

NR 

6 P-Ziekenhuizen Hierin de openbare ruimten waar mensen chirurgische zorgen krijgen 

verstrekt. 

NR 
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Nr.  Categorie  Beschrijving Best. 

7 P-Gezondheidscentra 

en gelijkaardige 

diensten 

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

waar die personen niet gehuisvest zijn. 

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 openbare ruimten waar (medische en/of algemene) zorgen aan 

personen of dieren worden verstrekt én waar die personen gehuisvest zijn. 

NR 

9  P-Zwembaden  Hierin openbare ruimten waar wellness- en zwemactiviteiten plaatsvinden. NR 

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

wordt beoefend, met uitzondering van zwemsporten. 

NR 

11 P-Theaters en culturele 

centra 

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, 

funeraria, 

opslagplaatsen,… 

Hierin de openbare ruimten voor technische workshops, uitvaartcentra of 

voor (tijdelijke) opslag. Hierin eveneens technische lokalen. 

A 

14 P-Gemeenschappelijke 

delen 

Hierin de openbare ruimten die gemeenschappelijk zijn aan ruimtes met 

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

douches, keukentjes, ... 

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-Restaurant, keuken Bijeenkomst, cafetaria / refter (in een toekomstige versie) NR 

20 P-Handelszaak (in een toekomstige versie) NR 
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Tabel 6 Aanbevolen categorieën in functie van de bezettingstijden van het openbare gebouw en van het 

temperatuurbereik. 

Bezettingstijden  Temperatuurbereik [°C] Categorie  

Schoolkalender 19-21  3- Dag- OF avondonderwijs 

4- Dag- EN avondonderwijs 

5-Hoger onderwijs  

Werkdagen  

 

19-21 1-Administratieve diensten  

13- Werkplaatsen, funeraria, 

opslagplaatsen,… 

21-23 

 

2- Kinderdagverblijven 

7- Gezondheidscentra en 

gelijkaardige diensten 

Zaterdag inbegrepen 19-21 

 

11- Theaters en culturele centra 

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 

 

4.4.2 Categoriezones voor publieke organisaties die PLAGE-plichtig zijn 

Als u instaat voor het opstellen van een EPB-certificaat openbaar gebouw voor een publieke organisatie 

die PLAGE-plichtig is, dan maakt u, wanneer dat mogelijk is, een categoriezone aan per activiteit EN per 

publieke organisatie. 

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 per publieke organisatie aan te maken. Op die 

manier kan die laatste de gegevens die u hebt ingevoerd weer ophalen om zo het energiekadaster op te 

stellen. 

  

http://leefmilieu.brussels/plage
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Voorbeeld:  

PO A, PLAGE-plichtig, betrekt 500 m² kantoren en 100 m² werkplaats. 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-Werk-, opslagplaatsen Werkplaats A  100  

3  P-Administratieve diensten Kantoren B  100 

4 P-Musea, bibliotheken, mediatheken 

en gelijkaardige diensten  

Museum B  300  

 

4.4.3 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 “openbaar”. 

Aldus wordt ze gedefinieerd als de categorie van het type “openbaar” 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). 

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

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

Bijgevolg tellen ze mee voor de EPB-oppervlakte openbaar gebouw, maar niet om de hoofdcategorie van het 

openbaar gebouw te bepalen. 
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5 Berekening van de EPB-oppervlakte openbaar gebouw 

U berekent de vloeroppervlakte van elke categoriezone en geeft deze in 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 punt 5.2. 

Bij langdurig niet-betrekken van een (deel van een) categoriezone vermeldt u deze periode van niet-betrekken 

volgens de richtlijnen onder punt 5.3.  

5.1 Verband met de reglementering (ter informatie) 

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 (punt 4.1, 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). 

5.2 Details van de berekening 

5.2.1 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). 
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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 muur 15 

 

5.2.2 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 4). 

 

Figuur 4 Vrije hoogte. 

5.2.3 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 beschermde volume, trappenhuizen en 

liftkokers. 

Vides en uitgespaarde gaten: U berekent de oppervlakte van de vide of van het vloergat (Figuur 5): 

 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. 
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Voorbeelden van vides of van vloergaten: trapuitsparing, technische koker, privéliftkooi. 

 

Figuur 5 Vide en vloergaten. 

5.2.4 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. 

5.2.5 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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5.3 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. 

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 
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6 Algemene inlichtingen 

U valideert in bijlage 1 de inlichtingen die als te valideren opstaan. 

Om het opmaken van een certificaat te vergemakkelijken kan de EPB-coördinator of de EPB-beheerder het 

tabblad “Algemeen” invullen. Zodra u echter aan zet bent en officieel het certificaat begint op te stellen 

(statuut “Lopend”) kunt u alleen de gegevens wijzigen. Dit om slechte gegevensverwerking te vermijden. 

De velden met een asterisk zijn verplicht, de andere zijn facultatief.  

De velden die een directe of indirecte invloed hebben op het certificaat staan in het oranje onder bijlage 1. U 

moet deze velden valideren en zorgen voor aanvaardbare bewijzen. 

Voorbeelden: 

Aan- of afwezigheid van hernieuwbare energiebronnen 

Keuze van de normalisatiecoëfficiënt (punt 7.5) 

Selectie van de aanbevelingen (punt 10.3) 

…  
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7 Opmeting van het energieverbruik en van de energieproductie 

7.1  Algemeen principe  

De opname van het energieverbruik en de energieproductie heeft als doel de hoeveelheid energie te meten 

die wordt uitgewisseld tussen het openbaar gebouw en de buitenwereld, op basis van apparatuur voor 

energiemeting. De manier om de productie van hernieuwbare energie te verrekenen staat uitgelegd onder 

punt 7.6. 

In de rekenmethode voor de EPB-certificering openbaar gebouw houdt men rekening met de energie die 

wordt gebruikt voor het openbare gebouw en voor de uitrusting met betrekking tot de activiteiten die 

plaatsvinden in het gebouw (BWLKE, Bijlage 2.1, 3, 1). 

Om coherent te blijven met de rekenmethodes om de energieprestatie van het gebouw te ramen op basis van 

de gebouwschil en de eigenschappen van de technische installaties rekent men bovendien de energie aan die 

verloren gaat tussen de productie van de energiedrager (gas, stookolie, ...) en de afgifte van bv. warmte. Dit 

leidt ertoe dat de energieprestatie van het openbaar gebouw wordt gemeten op basis van het voor de 

energiebehoefte noodzakelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik (punt 7.2) en dat dit verbruik wordt 

uitgedrukt in primaire energie (RM Cope).  

Ten derde, wanneer een meetpunt betrekking heeft op gemengde of niet-certificeerbare ruimten, dan wordt 

het verbruik dat ter hoogte van het meetpunt wordt opgemeten verdeeld tussen het openbare gebouw en 

deze ruimten. Dit gebeurt bij voorrang via de apparatuur voor "submetering", omdat die reglementair 

verplicht zijn (Verw) of, als dergelijke apparatuur niet voorhanden is, naar rato van de betrokken oppervlakte. 

De manier om deze opdelingen uit te voeren staat onder punt 8 . 

Ten slotte wordt rekening gehouden met de energie die wordt verbruikt door de apparatuur die nodig is voor 

de activiteiten in het openbare gebouw (bijvoorbeeld pc's voor een kantoorgebouw). Anderzijds kan de 

energie die voor andere apparatuur wordt gebruikt, worden afgetrokken wanneer een meting beschikbaar is 

(punt 8.3.1). 

7.2 In te voeren gegevens 

U voert volgende gegevens in: 

 Meetpunt (punt 7.3); 

 Energiedrager (punt 7.3); 

 Verbruikte of geproduceerde hoeveelheden voor elke verbruiksperiode (punt 7.4); 

 Gegevensbron (punt 7.3); 

 Normalisatiepercentage (punt 7.5); 

 Verdeling van het verbruik (punt 8); 

 Andere gegevens in verband met het voorzieningspunt (punt 7.7). 

Sla er hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding op na voor de precieze invoer van deze gegevens in de 

software. 

7.3 Meetpunt 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: 
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 Een meter voor het gas en voor de elektriciteit (en andere brandstoffen als er een meter is 

geïnstalleerd); 

 De brandstofvoorraad voor de andere energiedragers. 

 Aangezien de energieverspilling doorheen het distributiecircuit wordt aangerekend, kunnen 

warmtemeters niet worden gebruikt om rechtstreeks het brandstofverbruik te meten. 

De energiedragers zijn de volgende (Tabel 8): 

Tabel 8 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 

Biomassa (<> hout) 1 kg 

Blokhout 1 wisse 

Pellethout 1 kg 

Elektriciteit 1 kWh 

Externe warmtelevering 1 kWhBVW 

Andere Contact opnemen met Leefmilieu Brussel 

7.3.1 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 

7.3.2 Externe warmtevoorziening 

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 warmteopwekking 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.; 

 Het systeem van warmteopwekking levert warmte via een warmtenet aan één enkel gebouw of 

gebouwenblok op dezelfde site dan het systeem zelf. Het opwekkingssysteem bevindt zich echter 

niet binnen het gebouw of binnen de gebouwenblok waaraan de warmte wordt geleverd. 
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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 van deze drager: 

U voert de verbruiksgegevens in van dit meetpunt. Op die manier hoeft u de conversie- en emissiefactoren van 

CO2 niet te bepalen. 

Voorbeeld 1: 

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 (punt 

8). 

Voorbeeld 2: 

Een aaneenschakeling van verwarmingsketels op gas, gelegen in een zelfstandig onderstation 

voorziet verscheidene gebouwen van energie, allen bezet door dezelfde 

publieke organisatie. De EPB-beheerder heeft beslist om al deze gebouwen te 

laten certificeren als één gebouwencomplex. De gasmeter ligt aan de 

toeleveringszijde van deze verwarmingsketels en de publieke organisatie die 

zich in de te certificeren gebouwen bevindt, beschikt over de 

verbruiksgegevens van deze meter. 

 Deze situatie komt in principe overeen met een systeem van externe warmtelevering, 

omdat de warmteproductie meerdere gebouwen bedient.  

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 moet vervolgens het verbruik van de openbare gebouwen 

niet bepalen door de gemeten hoeveelheid gas verder te gaan onderverdelen, 

aangezien het certificaat het gehele gebouwencomplex omvat (punt 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.  
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7.3.3 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 (CO2-emissiefactor, conversiefactor naar primaire energie, ...). 

Voorbeeld: 

De klimaatregeling van uw gebouw bewerkstelligt u aan de hand van een systeem van externe 

koeling. 

7.4 Verbruiks- en energieproductiegegevens 

U voert voor elke verbruiksperiode de hoeveelheid verbruikte of geproduceerde energie in en gebruikt 

daarvoor de bronnen onder Tabel 9 tot Tabel 12. Wanneer u voor een meetpunt over verscheidene 

gegevensbronnen beschikt, dan kiest u die met het laagste prioriteitennummer. 

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, punt 1.5). 

 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 9 tot Tabel 12, 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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7.4.1 Gegevensbronnen voor brandstoffen 

Tabel 9 Prioriteit van de aanvaarde gegevensbronnen voor het brandstofverbruik (1 = het meest prioritair). 

Nr. Beschrijving In de software in te 

voeren bron 

1 Door SIBELGA of de energieleverancier beheerde energieboekhouding met 

maandelijkse meterstand (op afstand). Aan de hand van de door SIBELGA of de 

energieleverancier bezorgde conversiefactoren wordt het verbruik uitgedrukt in kWh 

BVW (bovenste verbrandingswaarde). 

Voorbeeld: NRClick 

Energieboekhouding 

2 Energieboekhouding met maandelijkse meterstand en conversiefactor die is 

overgenomen van de regularisatiefacturen of van de leveringsbonnen van de 

leverancier. Het verbruik wordt in courante meeteenheid opgemeten en aan de hand 

van deze conversiefactoren uitgedrukt in kWh BVW. 

Energieboekhouding 

3 Energieboekhouding met maandelijkse meterstand, wanneer het verbruik wordt 

uitgedrukt in gangbare meeteenheid. 

Energieboekhouding 

4 Jaarlijkse regularisatiefactuur, leveringsbonnen en voorraadstaat. Factuur 

Leveringsbon 

5 Jaarlijkse meterstand uitgedrukt in courante meeteenheid. Individuele meter 

7.4.2 Gegevensbronnen voor elektriciteit 

7.4.2.1 Hoogspanning 

Tabel 10 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 of de energieleverancier beheerde energieboekhouding met 

maandelijkse meterstand (op afstand). Aan de hand van de door SIBELGA of de 

energieleverancier bezorgde conversiefactoren wordt het verbruik uitgedrukt in kWh 

BVW. 

Voorbeeld: NRClick 

Energieboekhouding 

2 Maandelijkse factuur Factuur 
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7.4.2.2 Laagspanning en > 50 A 

Tabel 11 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 of de energieleverancier beheerde energieboekhouding met 

maandelijkse meterstand (op afstand). Het verbruik wordt door SIBELGA of door de 

energieleverancier uitgedrukt in kWh  

Voorbeeld: NRClick 

Energieboekhouding 

2 Energieboekhouding met maandelijkse meterstand, wanneer de billingfactor gekend is  Energieboekhouding 

3 Jaarlijkse regularisatiefactuur Factuur 

7.4.2.3 Laagspanning en < 50 A 

Tabel 12 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 Door SIBELGA of de energieleverancier beheerde energieboekhouding met 

maandelijkse meterstand (op afstand). Het verbruik wordt door SIBELGA of door de 

energieleverancier uitgedrukt in kWh  

Voorbeeld: NRClick 

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 

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 

  

7.4.3 Manier van gegevensinvoer: verbruik, index of voorraadstaat en leveringen 

In functie van de beschikbare gegevens voert u het energieverbruik/de energieproductie in op basis van het 

totaalverbruik, van de indexstand (in het begin en aan het einde van elke verbruiksperiode) of van de 

voorraadstaat en van de leveringen. 

7.4.4 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. 
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Ten tweede geniet de gebruikmaking van de energieboekhouding de voorkeur, omwille van conformiteit met 

de verplichtingen van de reglementering EPB-verwarming en van de PLAGE-reglementering. 

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 8), 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. 

7.5 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. 

7.5.1 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 ∗ 𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑝𝑟𝑒 + 𝑄𝑎𝑢𝑡𝑜

=
100 ∗ 𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑝𝑟𝑒 + 𝑄𝑝𝑟𝑜 − 𝑄𝑛𝑤

 

Waarbij Qin het elektriciteitsverbruik is van de warmtepomp [kWh/jaar]; Qpre het van het 

netwerk afgenomen elektriciteitsverbruik [kWh/jaar]; Qauto, het zelfverbruikte 

elektriciteitsverbruik [kWh/jaar], Qpro, het elektriciteitsverbruik dat werd 

opgewekt door de fotovoltaïsche panelen [kWh/jaar] en Qnw het aan het 

netwerk teruggegeven elektriciteitsverbruik.  

Indien u Qnw niet kent gaat u ervan uit dat dit gelijk is aan 0. 
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7.5.2 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 (punt 6 bijlage 1) die u hebt gevalideerd om de 

normalisatiecoëfficiënt, volgens Tabel 13 en Tabel 14 te kiezen. 

Tabel 13 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 warm water 

Geen informatie 100%  

Tabel 14 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%  

7.6 Voorzieningen voor hernieuwbare energie 

7.6.1 Algemeen principe 

Wanneer er installaties voor hernieuwbare energie aanwezig zijn (punt 6, bijlage 1), staat dit op het certificaat. 

Bovendien kunt u rekening houden met de energie die in deze installaties werd opgewekt en wel volgens 

onderstaande principes (RM Cope): 

 De energie die wordt opgewekt in deze installaties en door het openbare gebouw wordt verbruikt 

(men spreekt dan van zelfconsumptie), wordt tijdens de berekening van de energieprestatie van het 

openbaar gebouw niet aangerekend als een verbruik; 

 De in deze installaties opgewekte en aan het net teruggegeven elektriciteit wordt afgetrokken van 

het elektriciteitsverbruik dat werd afgenomen van het net; 

 Er is geen waardering mogelijk voor de in deze installaties opgewekte en vervolgens gedissipeerde 

warmte; 

 De energie die wordt gebruikt in de installaties voor hernieuwbare energie om de elektriciteit of de 

warmte op te wekken wordt aangerekend als een verbruik tijdens de berekening van de 

energieprestatie van het openbaar gebouw. 
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Op basis van deze principes voor de belangrijkste installaties voor hernieuwbare energie staan hieronder de in 

te voeren gegevens. Beschikt u over andere installaties, dan gaat u voort op bovenvermelde principes voor de 

invoer. Bij twijfel neemt u contact op met Leefmilieu Brussel. 

7.6.2 Fotovoltaïsche panelen 

Het principe van de fotovoltaïsche panelen is op hernieuwbare manier elektriciteit op te wekken door de 

zonne-energie op te vangen (Figuur 6). 

De opgewekte energie (Qpro) wordt (zelf) verbruikt door het openbare gebouw om aan de 

elektriciteitsbehoeften te voldoen (Qzelf). 

Als de opgewekte energie het verbruik overschrijdt, dan wordt het overschot teruggestuurd naar het net 

(Qnet). 

Als de opgewekte energie daarentegen niet volstaat om aan het verbruik te voldoen, dan wordt er elektriciteit 

afgenomen van het net (Qpre). 

 

Figuur 6 Energiemeting voor een gebouw waarin gebruik wordt gemaakt van fotovoltaïsche panelen. 

De energiemeting gebeurt op verschillende manieren: 

 De energie die door de installatie wordt opgewekt (Qpro) wordt gemeten met de groene meter (GST). 

Deze mag al dan niet door BRUGEL worden gecertificeerd. Opmerking: op basis van de opwekking 

worden de groenestroomcertificaten berekend. 

 Er is een meter van het type A+/A- nodig om zowel de afgenomen energie (Qpre) als de aan het net 

teruggegeven energie (Qnet) te meten. Vervolgens factureert de energieleverancier: 

o Het nettoverbruik (Qpre-Qnet), als de publieke organisatie van het compensatiesysteem 

geniet; 

o Het afgenomen verbruik (Qpre), als de publieke organisatie niet van het compensatiesysteem 

geniet; Dit is in het bijzonder van toepassing voor grote installaties (> 5 kWc) 

 Wanneer de compensatie niet van toepassing is, dan wordt de aan het net teruggegeven energie 

(Qres) vergoed via een injectiecontract. De eigenaar van de injectiecontract kan de houder zijn van de 

leveringsovereenkomst (hij betaalt het verbruik), dan wel een derde. 

Rekening houdend met deze bijzonderheden en met de principes onder punt 7.6.1 voert u in (Tabel 15): 
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Tabel 15 In te voeren gegevens voor de fotovoltaïsche panelen. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Fotovoltaïsche 

panelen 

Meter A+/A- met 

compensatiesysteem 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

1 meetinstrument: de elektriciteitsmeter. In het subtabblad 

“Verbruik” geeft u in: 

Het netto-elektriciteitsverbruik als u zich baseert op facturen 

OF 

Het verbruik van van het net afgenomen elektriciteit EN de aan 

het net teruggegeven productie als u zich baseert op een andere 

bron 

 Meter A+/A- met 

injectiecontract 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

1 meetinstrument: de elektriciteitsmeter.  

In het subtabblad “Verbruik” geeft u in: 

Het verbruik van van het net afgenomen elektriciteit EN de aan 

het net teruggegeven productie  

 Niet door BRUGEL 

gecertificeerde inrichting 

1 meetinstrument: de elektriciteitsmeter.  

In het subtabblad “Verbruik” geeft u in: 

Het van het net afgenomen elektriciteitsverbruik 

(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. 

7.6.3 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 (zelf) verbruikt 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 bijzonderheden en met de principes onder punt 7.6.1 voert u in (Tabel 16): 

Tabel 16 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 in het tabblad “Verbruik” 
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7.6.4 Warmtekrachtkoppeling 

Het principe van warmtekrachtkoppeling is elektriciteit op hernieuwbare wijze op te wekken door gebruik te 

maken van de energie die vrijkomt bij de opwekking van warmte tijdens gasverbranding (Figuur 7). 

Het systeem gebruikt energie (Qin: gas, stookolie, ...) om warmte (Qvw,1) en elektriciteit op te wekken (Qpro). 

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). 

Opmerking: 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. 

De opgewekte elektriciteit (Qpro) wordt (zelf) verbruikt door het openbare gebouw om aan de 

elektriciteitsbehoeften te voldoen (Qzelf). 

Als de productie het verbruik overschrijdt, dan wordt het overschot teruggestuurd naar het net (Qnet). 

Als de opgewekte energie daarentegen niet volstaat om aan het verbruik te voldoen, dan wordt er elektriciteit 

afgenomen van het net (Qpre).  

 

Figuur 7 Energiemeting voor een gebouw welke een WKK-systeem gebruikt. In dit voorbeeld, Qin=Qgas en een ketel is 

aan de WKK gekoppeld. 
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De energiemeting gebeurt op verschillende manieren: 

 De door de installatie en andere warmteopwekkers gebruikte energie (Qin) wordt gemeten met een 

meter (bv. voor gas) of aan de hand van de voorraden en de leveringen (punt 7.4); 

 De opgewekte warmte wordt gemeten met warmtemeters; 

 De elektriciteitsmeting gebeurt op gelijkaardige manier als voor de meting voor de fotovoltaïsche 

panelen. 

Rekening houdend met deze bijzonderheden en met de principes onder punt 7.6.1 voert u in (Tabel 17): 

Tabel 17 In te voeren gegevens voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Warmtekrachtkoppeling 

Meter A+/A- met 

compensatiesysteem 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

2 meetinstrumenten: de brandstof (gasmeter, houtopslag, ...) en 

de elektriciteitsmeter. 

U voert het brandstofverbruik in in het subtabblad “Verbruik” 

van het meetinstrument voor deze brandstof (bijv.: gasmeter, 

houtvoorraad, ...). 

Voor de elektriciteitsmeter geeft u in het subtabblad “Verbruik” 

in: 

Het netto-elektriciteitsverbruik als u zich baseert op facturen. 

OF 

Het verbruik van van het net afgenomen elektriciteit EN de aan 

het net teruggegeven productie als u zich baseert op een andere 

bron. 

 Meter A+/A- met 

injectiecontract 

BRUGEL-gecertificeerde 

inrichting 

2 meetinstrumenten: de brandstof (gasmeter, houtopslag, ...) en 

de elektriciteitsmeter. 

U voert het brandstofverbruik in in het subtabblad “Verbruik” 

van het meetinstrument voor deze brandstof (bijv.: gasmeter, 

houtvoorraad, ...). 

Voor de elektriciteitsmeter geeft u in het subtabblad “Verbruik” 

in: 

Het verbruik van van het net afgenomen elektriciteit EN de aan 

het net teruggegeven productie. 

 Niet door BRUGEL 

gecertificeerde inrichting 

2 meetinstrumenten: de brandstof (gasmeter, houtopslag, ...) en 

de elektriciteitsmeter. 

U voert het brandstofverbruik in in het subtabblad “Verbruik” 

van het meetinstrument voor deze brandstof (bijv.: gasmeter, 

houtvoorraad, ...). 

Voor de elektriciteitsmeter geeft u in het subtabblad “Verbruik” 

in: 

Het van het net afgenomen elektriciteitsverbruik 

(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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7.6.5 Warmtepompen 

Het principe van de warmtepompen is warmte uit een warme bron te herwinnen en ze terug te sturen naar een 

koude bron. 

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). 

De energiemeting gebeurt op verschillende manieren: 

 De elektriciteit die wordt gebruikt door het instrument (Qin) wordt opgenomen in het 

elektriciteitsverbruik dat van het net wordt gevraagd (Qpre). Het is mogelijk dat er een instrument 

voor “submetering” werd geplaatst om het precieze elektriciteitsverbruik van de warmtepomp op te 

meten. 

 De opgewekte warmte wordt gemeten met warmtemeters. 

Rekening houdend met deze bijzonderheden en met de principes onder punt 7.6.1 voert u in (Tabel 18): 

Tabel 18 In te voeren gegevens voor een warmtepomp. 

Installatie Meetsysteem U voert in 

 

Warmtepomp 

 1 meetinstrument: de elektriciteitsmeter.  

In het subtabblad “Verbruik” geeft u het verbruik van 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 te berekenen (punt 7.5.1). 

Opmerking: in het kader van dit protocol zijn de in te voeren gegevens niet afhankelijk van het type van pomp 

en van de warme en koude bronnen. 
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7.7 In te voeren gegevens 

U voert de volgende gegevens in in de software (Tabel 19): 

Tabel 19 Algemene velden die moeten worden ingevuld voor elk meetpunt. 

Veld Beschrijving Betrokken energiedragers 

Naam Naam van het meetpunt. Vrij. Wij raden aan om zijn plaats 

(bij benadering) te specifiëren. 

Bv. : Meetpunt kelder 

Alle 

Energiedrager Punt 7.3 Alle 

Gegevensbron Punt 7.4 Alle 

EAN Unieke code voor het meetpunt. U geeft enkel de laatste 11 

cijfers in, aangezien de 7 eerste dezelfde zijn voor het BHG 

(5414489) 

Gas - Elektriciteit 

Type teller Het soort meter beïnvloedt de invoer van gegevens (ex : 

dag/nacht : u kan de gegevens invoeren voor de dagperiode 

en deze voor de nachtperiode) 

Elektriciteit 

Spanning De spanning laat u toe de gegevensbronnen te identificeren 

(punt 7.4.2) 

Het omvat hier steeds de externe levering. De hoeveelheid 

elektrische energie die wordt verbruikt door een in situ 

installatie wordt op dit niveau niet in aanmerking genomen 

Elektriciteit 

Gebruik Point 7.5 Alle 

Normalisatiefactor Bij een gebruik van het type « Gemengd », geef hier de 

waarde van de normalisatiefactor in, in % (punt 7.5.1) 

Alle 

CO2-

uitstootfactor 

Emissiefactor bepaald in samenspraak met Leefmilieu 

Brussel (punt 7.3.2) 

Externe warmte 

Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit van het reservoir van de brandstof. Dit 

stelt u in staat om de hoeveelheid gebruikte brandstof  te 

gaan bepalen, door middel van de stock en leveringen 

Biomassa, hout, hout pellets, 

steenkool, stookolie, propaan, 

butaan, LPG 

 

  



Version juin 2019 [48]  

8 Verdeling en aftrek 

8.1 Algemene 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 

gecentraliseerde verwarming in een gebouw dat bestaat uit kantoren en appartementen, punt 4.2). 

In dit geval moet worden bepaald hoeveel van het verbruik van het meetpunt 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 (punten 8.2, 8.3 en 8.4). 

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 paragraaf 8.3.1. 

8.2 Brandstofverbruik 

U identificeert alle meetpunten die u in staat stellen de brandstof waaruit het openbare gebouw zijn energie 

betrekt op te meten (bijv. gasmeter, stookolievoorraad, houtvoorraad, ...). Vervolgens antwoordt u voor elk 

meetpunt op volgende vraag (Tabel 20): 

 “Bedient dit meetpunt gemengde of niet-certificeerbare ruimten? “ 

Tabel 20 Verdeling van het brandstofverbruik in functie van de ruimten die worden bediend door een meetpunt voor 

brandstof en van de beschikbaarheid van de warmtemeters. 

Antwoord Uit te voeren taken 

Nee U voert het verbruik in dat door het meetinstrument wordt 

opgemeten en doet geen verdeling. 

Ja, en het verbruik in de openbare ruimten is gekend 

dankzij de meterstand aan de warmtemeters die 

regelmatig wordt opgenomen 

U voert het verbruik in dat door het meetinstrument wordt 

opgemeten en doet de verdeling naar rato van de 

warmtemeters (punt 8.2.1) 

Ja, en er is geen regelmatige “submetering” die kennis 

oplevert van het verbruik in de openbare ruimten 

U voert het verbruik in dat door het meetinstrument wordt 

opgemeten en doet de verdeling naar rato van de 

oppervlakte (punt 8.4) 
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8.2.1 Verdeling naar rato van de warmtemeters 

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 de warmtebron ligt.  

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 [-] 

 Het is belangrijk om over de gegevens van alle warmtemeters te beschikken (en niet enkel van de 

meter die het openbare gebouw bedient) om Fmix te kunnen berekenen. 

 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. 

8.3 Elektriciteitsverbruik 

U identificeert de officiële meter(s) waaruit het openbare gebouw zijn energie betrekt. Voor elke meter 

beantwoordt u vervolgens onderstaande vraag (Tabel 21): 

 "Bedient deze meter gemengde of niet-certificeerbare ruimten?“ 
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Tabel 21 Verdeling van het elektriciteitsverbruik in functie van de ruimten die worden bediend door een elektriciteitsmeter 

voor brandstof en van de beschikbaarheid van submeters. 

Antwoord Uit te voeren taken 

Nee U voert het verbruik in dat aan de officiële meter wordt 

opgemeten en doet geen verdeling. 

Ja. Het verbruik in de openbare ruimten is gekend dankzij 

een “submetering”-instrument waarvan men regelmatig de 

stand opneemt 

U voert het verbruik in dat door de submeter wordt 

opgemeten en doet geen verdeling. 

Ja. Het verbruik van de meter omvat vooral de openbare 

ruimten. Het verbruik van de gemengde of 

niet-certificeerbare ruimten is gekend dankzij een 

“submetering”-instrument waarvan men regelmatig de 

stand opneemt 

U voert het verbruik in dat door de officiële meter wordt 

opgemeten en voert het verbruik van de gemengde of 

niet-certificeerbare ruimten in als een aftrekbaar verbruik 

(punt 8.3.1). U doet dus geen verdeling. 

Ja, een combinatie van elektrische submeters en 

warmtemeters laat toe om het verbruik van het openbare 

gebouw te gaan berekenen 

U voert het verbruik in gemeten door de officiële meter, en 

voert een verdeling uit. U voert vervolgens de 

verdelingscoëfficiënt in die u berekend zal hebben. 

Ja, en er is geen regelmatige “submetering” die kennis 

oplevert van het verbruik in de openbare ruimten 

U voert het verbruik in dat aan de officiële meter wordt 

opgemeten en doet de verdeling naar rato van de 

oppervlakte (punt 8.4) 

 Als u niet zeker bent van de gegevenskwaliteit van het submeteringinstrument, dan slaat u er 

geen acht op en doet u een verdeling naar rato van de oppervlakte. 

8.3.1 Aftrek van het verbruik dat geen betrekking heeft op het toepassingsgebied van het 

EPB-certificaat openbaar gebouw 

U trekt het elektriciteitsverbruik van gemengde of niet-certificeerbare ruimten af, evenals het verbruik 

van apparatuur die niet onder het toepassingsveld van het EPB-certificaat openbaar gebouw valt.  

Om een dergelijke aftrek te kunnen uitvoeren, is het absoluut noodzakelijk dat u beschikt over meetgegevens 

bekomen met behulp van een submeter voor het gecertificeerde kalenderjaar. 

 De software maakt het mogelijk om verschillende verbruiksperioden in te voeren, maar een 

enkele regel van "aftrekbare consumptie" per consumptieperiode. Als u meerdere sub-meters heeft, 

zult u dus moeten opletten om steeds hun verbruik op te tellen voordat u het in de software ingeeft. 

De volgende verbruiken kunnen worden afgetrokken : 

 Elektrische auto’s of fietsen;  

 Verbruik gerelateerd aan werken in het gebouw. 

 Het is niet toegestaan om het gebruik van openbare ruimtes buiten het beschermde volume (bijv. 

kelder) af te leiden. 
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8.3.2  Aftrek van aan het net teruggegeven productie 

De gevallen waarvoor een aan het net teruggegeven elektriciteitsproductie mag worden afgetrokken en de 

manier waarop deze aftrek wordt gerealiseerd worden voor fotovoltaïsche panelen en voor een 

warmtekrachtkoppeling toegelicht in respectievelijk Tabel 15 en Tabel 17. 

Beschikt u over een andere installatie voor de opwekking van groene stroom, neem dan contact op met 

Leefmilieu Brussel. 

8.4 Verdeling naar rato van de oppervlakte 

Om te bepalen of u het verbruik dat wordt opgemeten moet verdelen naar rato van de oppervlaktes, leest u 

aandachtig punten 8.2 en 8.3, voor respectievelijk de brandstof- en de elektriciteitsverbruik. 

Als dat het geval is, bepaalt u het beschermde volume van de gemengde en de niet-certificeerbare 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. 

Vervolgens identificeert u één of meerdere gemengde/niet-certificeerbare zones en bepaalt u hiervan, volgens 

stap 4 tot en met 5.2, de vloeroppervlakte. 

Vervolgens identificeert u in het subtabblad “Zones” van de software de zones die door deze meetpunt 

worden bediend. 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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9 Berekening van de indicatoren en verificatie van de invoer 

9.1 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, 

punt1.5). 

 Als er na uw invoer nog fouten blijven staan, dan berekent de software deze indicatoren niet. 

9.2 Verificatie van uw invoer 

Controleer uw invoer vooraleer u het certificaat officieel opstelt! 

U kunt dit doen aan de hand van onderstaande hulpmiddelen, alle onder het tabblad “Certificaten”:  

  Coderingverslag 

 De fouten en waarschuwingen die in de software werden gedetecteerd 

9.2.1 Coderingverslag 

Aan de hand van dit verslag kunt u alle gegevens zien die u hebt ingevoerd, net als de voornaamste 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). 

9.2.2 Fouten en waarschuwingen 

De software detecteert automatisch een bepaalde ongebruikelijke of onlogische invoer. 

De opmerkingen zijn ingedeeld in twee categorieën: 

Fout: er zijn te weinig gegevens om het certificaat op te stellen of de invoer van bepaalde gegevens is 

contradictorisch. Om het certificaat op te stellen moet u deze gegevens zeker corrigeren. 

Waarschuwing: één of meerdere gegevens zijn niet coherent, hoewel dit mogelijk is. Kijk ze na, corrigeer ze of 

bevestig desgevallend dat u de waarschuwing hebt gelezen en dat u de invoer toch goedkeurt. 
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10 De aanbevelingen 

10.1 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 gebruikers 

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 22) 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 22 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 gebruikers. 

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 gebruikers en bezoekers, of tot het 

energiebeheer. 
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10.2 Gebouw dat in het PLAGE-actieprogramma van een van de gecertificeerde 

organisaties staat 

Als het gebouw dat u certificeert, voorkomt in het PLAGE-actieprogramma van één of meerdere te 

certificeren publieke organisaties, dan voert u de 3 prioritaire acties van dit programma in als aanbevelingen 

(Cope, art. 8, §1st, 4°). 

10.3 Gebouw dat niet voorkomt in het PLAGE-programma van een van de 

gecertificeerde organisaties 

Als het gebouw dat u certificeert niet voorkomt in het PLAGE-actieprogramma van één (of meerdere) te 

certificeren publieke organisatie(s), dan kiest u de aanbevelingen zelf. 

Daarvoor steunt u op de antwoorden die de EPB-coördinator heeft gegeven op de vragen onder punten 10.3.1 

tot 10.3.3. 

Wanneer een keuze mogelijk is en de informatie beschikbaar, besteedt u in het bijzonder aandacht aan de best 

mogelijke kosten-batenverhouding (Tabel 23). 

Tabel 23 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 

 

U bent extern aan de te certificeren publieke organisaties en bent niet verantwoordelijk voor 

energiebeheer, onderhoud van installaties, ... van het gecertifieerde EPB gebouw: Aangezien het 

certificaat jaarlijks vernieuwd wordt, moet u 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. 

U bent energieverantwoordelijke en staat in voor het onderhoud van de installaties, ... voor de publieke 

organisatie(s) van het gecertifieerde EPB gebouw: u kunt afwijken van de selectie van aanbevelingen, toch 

als dat nuttig blijkt vanuit het standpunt van het energiebeheerbeleid dat u in het kader van uw andere 

functies doorvoert. 
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10.3.1 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. 

Tabel 24 Selectie van de aanbevelingen voor investeringen. 

Aanbevelingen inzake investeringen 

V1 : Worden meerdere gebouwen gevoed door één meter? 

 
 Ja  Neen    

A1 Zo ja 

(De haalbaarheid laten analyseren / Budgetteren / Laten uitvoeren) van 

de verandering van dit unieke distributienetwerk naar één 

distributienetwerk per gebouw. 

 Indien niet V2 

V2 : Werd minder dan 5 jaar geleden een rapport van een energieaudit opgesteld voor het gebouw, 

dat sindsdien geen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan? 

  
  Ja  Neen    

A2 
Zo ja 

Selecteren van de (eerste/volgende) uit te voeren maatregel welke 

recht geeft op een Energiepremie. 

 Indien niet V3. 

V3 : Is een energieaudit gepland voor de komende 12 maanden? 

  
  Ja  Neen    

A3 Zo ja 
Het investeringsplan voor de (prioritaire / toegestane / aanbevolen) 

werken opstellen. 

A4 

Indien niet Een energieaudit laten uitvoeren die voldoet aan de voorwaarden die 

vervuld moeten zijn om in aanmerking te komen voor de 

Energiepremie-A1. 

V4 : Werd een investeringsplan voor energiebesparende werken opgesteld dat nu in uitvoering is? 

  
  Ja  Neen    

A5 Zo ja 
De volgende uit te voeren investeringsbeslissing als aanbeveling 

kiezen. 

A4 

Indien niet Een energieaudit laten uitvoeren die voldoet aan de voorwaarden die 

vervuld moeten zijn om in aanmerking te komen voor de 

Energiepremie-A1. 

V5 : Is elke meter gekoppeld aan één verbruikstype (sanitair warm water, ventilatie hoofdhal, ...)? 

    Ja  Neen   

A6 Indien niet  Een meter voor elk verbruikstype installeren. 
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10.3.2 Aanbevelingen inzake onderhoud van de technische installaties 

Tabel 25 Selectie van de aanbevelingen inzake onderhoud. 

Aanbeveling inzake onderhoud 

V1 : Wordt het stookolieverbruik gemeten door een debietmeter? 

    Ja  Neen    

 Zo ja Naar V2 gaan. 

A1 Indien niet Een debietmeter laten installeren 

V2 : Is er een conform attest van periodieke controle voor alle verwarmingsketels? 

    Ja  Neen    

 Zo ja Naar V3 gaan. 

A2 Indien niet 

Een attest van EPB-periodieke controle laten opstellen (in geval 

van geen attest) 

Een conformeringsmaatregel aangeven die voorkomt op het niet-

conforme attest uitvoeren (in geval van niet-conform attest) 

V3 : Indien de enige verwarmingsketel een vermogen > 100 kW heeft of het verwarmingssysteem 

meer dan één ketel telt: wordt een energieboekhouding bijgehouden die in overeenstemming is met 

de EPB-reglementering Verwarming1 (maandelijkse opname van de meterstanden, bijhouden van 

tabellen, tracés en analyse, enz.) ? 

    Ja  Neen    

- Zo ja Naar V4 gaan. 

A3 Indien niet 

Een conforme energieboekhouding opzetten/ de 

energieboekhouding conform maken (bepalen welke maatregel 

moet worden genomen om de boekhouding conform te maken). 

V4 : Als een ketel 15 jaar of ouder is, bestaat er een diagnoseverslag? 

    Ja  Neen    

- Zo ja Naar V5 gaan. 

A4 Indien niet Een diagnoseverslag laten opstellen door een erkende vakman. 

V5 : Indien ja op de 4 vorige vragen? 

A5 De technische installaties optimaliseren. 

 

 

 

 

                                                
1 Het principe van een conforme energieboekhouding wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 8 van het document "De oplevering van 
verwarmingssystemen van type 2", beschikbaar op documentatie voor professionelen. 
 
 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-voor-verwarming-en-klimaa-10
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10.3.3 Aanbevelingen inzake gedrag van de gebruikers 

Tabel 26 Selectie van de aanbevelingen inzake gedrag. 

Aanbevelingen inzake gedragingen 

V1 : Is er een logboek met de gebruiksperiodes (in uren/jaar, maand, week)? 

    Ja  Neen    

 Zo ja Naar V2 gaan. 

A1 Indien niet 
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? 

    Ja  Neen  

- Zo ja Naar V3 gaan. 

A2 Indien niet 

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 gebruikers/bewoners? 

    Ja  Neen  

- Zo ja Naar V4 gaan. 

A3 Indien niet Een sensibiliseringsproject uitwerken voor (de doelgroep bepalen). 

V4 : Werd het sensibiliseringsprogramma gedurende de voorbije 12 maanden ten uitvoer gebracht? 

    Ja  Neen  

- Zo ja Naar V5 gaan. 

A4 Indien niet 

(De te selecteren maatregel van het sensibiliseringsprogramma) 

uitvoeren/ het sensibiliseringsprogramma updaten (indien 

minstens 3 jaar oud). 

V5 : Werd het uitgevoerde sensibiliseringsprogramma geëvalueerd? 

    Ja  Neen  

- Zo ja 

De sensibiliseringsinstrumenten updaten/ het 

sensibiliseringsprogramma herzien, rekening houdend met de 

conclusies. 

A5 Indien niet Het sensibiliseringsprogramma evalueren. 
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11 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 certificaten werden afgegeven voor de twee kalenderjaren voorafgaand aan het gecertificeerde 

kalenderjaar, dan geeft het certificaat de evolutie van het energieverbruik weer. 

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 27). 

Tabel 27 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. 

 Dit veld staat niet op het certificaat als de publieke organisaties tijdens het gecertificeerde jaar 

geen actie hebben gevoerd of als de energieprestatie van het openbare gebouw een vermindering 

vertoont die kleiner is dan 10%. 
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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. 

12 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. 

13 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. 
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