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Algemeen: 
 

Dit verslag geeft de resultaten van de epb-berekening zoals het project is ontworpen. 

Niettemin worden in deze fase nog enkele veronderstellingen gemaakt of wordt er 

gerekend met “waarde bij ontstentenis” zodat het definitieve resultaat in de epb-

aangifte nog enigzins kan afwijken van dit in onderhavig verslag. 

Het doel van dit verslag is de ontwerper en de bouwheer in ontwerpfase nog de 

mogelijkheid te bieden het ontwerp bij te sturen om eventuele boetes bij het niet halen 

van de epb-eisen te vermijden. 

We verdelen de resultaten van de simulatie in dit verslag in twee onderdelen; enerzijds 

het deel ‘energieprestatie’ omvattende E-peil, K-peil en maximale U-waarden of 

minimale R-waarden waaraan de scheidingsconstructies moeten voldoen, anderzijds het 

deel ‘binnenklimaat’ omvattende hygiënische ventilatie en risico op oververhitting. 

Vermelde adviezen zijn niet bindend. 

 

De epb-verslaggeving omvat: 

- het opmaken van een verslag van nazicht van ontwerp m.b.t. de epb-eisen, 

- het opmaken en indienen van de startverklaring op basis van het 

overhandigde (ontwerp)dossier, 

- assistentie betreffende epb-eisen gedurende het bouwproces, 

- het opmaken en indienen van de definitieve epb-aangifte van het 

overhandigde as-built dossier. 

Er worden geen bouwplaatsbezoeken voorzien door de epb-verslaggever in kader van 

de epb-verslaggeving. 
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Taken van de aangifteplichtige: 
 

Voor aanvang der werken 

De aangifteplichtige of zijn afgevaardigde zal ten minste vier weken voor de start der 

werken alle nodige gegevens voor het opmaken van de startverklaring aan de 

verslaggever overmaken; de bouwplannen kunnen digitaal of op papier (schaal 1:50 of 

1:100) worden overgemaakt. 

Bij voorkeur dient een definitief voorontwerp aan de verslaggever over te worden 

gemaakt voorafgaand aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, 

zodat eventuele aanpassingen aan het ontwerp mogelijk blijven indien E-peil, K-waarde, 

Umax-waarden en minimum ventilatie niet zouden voldoen. De verslaggever kan niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor het niet voldoen van het Umax-waarden en de 

minimum ventilatie indien deze het gevolg zijn van het ontwerp en/of de uitvoering. 

Bij ontvangst van de bouwvergunning dient de aangifteplichtige of zijn afgevaardigde 

een copie over te maken aan de verslaggever met ten minste volgende gegevens; 

datum van indienen van de bouwaanvraag, datum van verlenen van de 

bouwvergunning en het energieprestatiedossiernummer. Terzelfdertijd zal de 

vermoedelijke startdatum van de werken en de naam van de ruwbouwaannemer 

worden medegedeeld. 

 

Tijdens de werken 

De aangifteplichtige of zijn afgevaardigde verbindt zich ertoe de verslaggever op de 

hoogte te houden van de stand der werken en van eventuele aanpassingen t.o.v. het 

ontwerpdossier waarop de startverklaring is gebaseerd. Indien de wijzigingen meer dan 

10% van de verliesoppervlakken betreffen, worden de aanpassingen nodig voor een 

correcte epb-aangifte in regie verrekend. 

 

Na voltooiing der werken 

De aangifteplichtige of zijn afgevaardigde verbindt zich ertoe de verslaggever binnen 

de maand na ingebruikname van het gebouw op de hoogte te brengen van het 

beëindigen der werken. De aangifteplichtige of zijn afgevaardigde deelt de datum van 

ingebruikname mee aan de verslaggever en stelt een dossier samen met een planafdruk 

op schaal 1:100 of 1:50 ‘as-built’ en met de nodige stavingstukken, zijnde technische 

fiches, attesten, debietmeetrapporten, copies van facturen, ... die kunnen aantonen dat 

de gebruikte materialen en installaties conform de aangifte zijn. Dit dossier wordt aan de 

verslaggever overgemaakt zodat deze de epb-aangifte kan indienen. Een copie van dit 

dossier wordt samen met een afdruk van de epb-aangifte en haar bijlagen aan de 

aangifteplichtige overgemaakt. De aangifteplichtige dient bovenstaande documenten 

10 jaar bij te houden. 
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De epb-eisen voor het project (of deelproject)  waarvan de aanvraag 

tot de stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt vanaf 1 

januari 2017: 
 

1) De scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden of 

minimale R-waarden (zie onderstaande tabel).  

2) Het gebouw moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie.  
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Resultaten: 
  

 
 

voldoet, 

voldoet, maar resultaat heeft invloed op E-peil, geen boete 

voldoet niet 

 

Materialen: 
Er werd gerekend met volgende opbouw van de schildelen: 

  

BUITENSCHRIJNWERK 

ramen: houten profielen,  

 dubbel glas K1.0 

 

dakvlakramen: houten profielen met Uw,reken =1,30 W/m²K, 

 dubbel glas K1.1, 

 

U-waardeberekening dient te gebeuren door de fabrikant per raam.  

Totale gemiddelde U-waarde van alle ramen mag niet hoger zijn  

dan 1,50 W/m²K.  

 

 
‘binnenklimaat’ 
 

minimumeisen voor ventilatie 
In onderstaande tabel worden de debieten voor hygiënische ventilatie weergegeven. In de 

eerste kolom worden alle ruimten opgesomd. In kolommen mech. toevoer/RTO en RAO/mech. 

afvoer worden de minimum debieten aan toe- en afvoerlucht weergegeven. Kolom DO 

(doorvoer opening) geeft het minimum aan- of afvoerdebiet van de betreffende ruimte via een 

DO. 

 

renovatie  

 mech. toevoer/RTO DO RAO/mech. afvoer 

 min. (m³/h) min. (m³/h) min. (m³/h) 

buro  204,0 - 204,0 

buro 2 59,0 - 59,0 

sanitair A 75,0 - 75,0 

* de in oranje vermelde gegevens zijn geen verplichting, maar worden wel aangeraden. 
 
In de eerste kolom worden alle ruimten opgesomd. In kolommen toevoer en afvoer worden de 

minimum debieten aan toe- en afvoerlucht weergegeven.  
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Concreet kan in uitvoering bijvoorbeeld met volgende worden gewerkt: 

 

renovatie  

 toevoer afvoer 

buro  mechanische toevoer 204,0m³/h mechanische afvoer  204,0m³/h 

buro 2 mechanische toevoer 59,0m³/h mechanische afvoer 59,0m³/h 

sanitair A mechanische toevoer 75,0m³/h mechanische afvoer 75,0m³/h 

* de in oranje vermelde gegevens zijn geen verplichting, maar worden wel aangeraden. 
 

De ventilatiestudie dient best in overleg met de verslaggever te worden opgemaakt. 

De doorvoeropeningen kunnen spleten onder binnendeuren zijn of in de deuren geplaatste 

roosters. 

 

 

EPB-aangifte: 
Teneinde de aangifte te kunnen opmaken verzoeken wij de bouwheer ons op de hoogte 

te willen brengen van indienstname van het gebouw. Tevens dienen de nodige 

stavingsstukken worden voorgelegd van alle gebruikte materialen en 

installatiecomponenten. 

 

Opgepast: de EPB-aangifte is onomkeerbaar, we kunnen deze dus eenmalig definitief 

indienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Opgemaakt te Waregem op 29/05/2017. 

 

de verslaggever 

Mike Desimpelaere 
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