
Energieprestatie van kantoor- en 
schoolgebouwen (EPU):

Inleiding

versie 2.1

Module 4.1
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Waarom energiezuinig bouwen: de energieproblematiek

Fundamentele problemen:
• eindigheid van de conventionele (fossiele en nucleaire) 

energiebronnen
• impact op milieu:

– luchtverontreiniging (SO2, NOx, roet, CxHy, CO, ...), 
radioactiviteit, ...: controleerbaar/minimiseerbaar d.m.v. 
technologische verbeteringen

– broeikasproblematiek: CO2: intrinsiek aan verbranding
• economische impact voor invoerende landen:

– schommelende prijzen, verlies aan koopkracht, ...
energie-efficiëntie helpt op alle vlakken
energieverbruik in gebouwen: 30 à 40% van totaal     
energieverbruik in België
in de bouwsector: nog groot onbenut potentieel tot 
energiezuinigheid, zonder verlies aan comfort
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Vooraf

• De EPW en EPU methodes zijn zeer analoog 
qua globale filosofie (energiestromen, ...)

• De praktische details:
– zijn soms ook (nagenoeg) identiek: 

bv. transmissieberekeningen, behandeling van 
luchtdichtheid, zonneweringen, ...

– zijn soms toch verschillend:
bv. het bewust ventilatiedebiet, koeling, ...

• De EPU-presentaties bevatten dan ook veel 
parallellen met de EPW-voordrachten (andere 
opleidingsmodule)
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Wat komt in deze EPU-opleidingsdag aan bod?

• Enkel EPU (procedure voor utiliteitsgebouwen)

• Geen EPW
• Geen ventilatievoorzieningen
• Geen details over transmissie
• Geen renovaties, verbouwingen, …
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Welke EPU-aspecten komen vandaag aan bod?

• de basisprincipes (beschouwde energiestromen)
• de concrete invloedsvariabelen
• invoer in de software
• ontwerphulp d.m.v. 

– sensitiviteitsanalyses
– voorbeelden en maatregelenpakketten
doel: basisinzicht en basisvaardigheden 
verwerven om praktisch met de EP aan het werk 
te kunnen gaan (van ontwerp tot aangifte)
nadien kan verdere verdieping ev. gewenst zijn 
(door ervaring, zelfstudie, gespecialiseerde opleidingen, ...)
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EPU-aspecten die tijdens deze opleidingsdag niet 
behandeld worden

• een aantal technieken die momenteel nog niet 
zo courant zijn:
– preferente/niet preferente warmteopwekkers
– warmtekrachtkoppeling
– warmtepomp
– fotovoltaïsche en thermische zonne-energie
– ...

• warmtepomp en zonne-energie zijn 
geïmplementeerd in de EPB-software v1.0

• de andere aspecten zijn nog niet in v.1.0 
geïmplementeerd



E-peil
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Het begrip energieprestatie: enkele kenmerken

• het is een globale maat voor de 
energiezuinigheid van gebouwen,

• uitgedrukt in termen van primair energieverbruik
• het beschouwt de verschillende aspecten 

– die het energieverbruik beïnvloeden

EN
– die tijdens het ontwerp en de constructie van het gebouw bepaald

worden

• namelijk het gebouw en zijn vaste installaties 
(verwarmingssysteem, ventilatiesysteem, 
verlichting, …)

• dus niet: verbruik van losse (elektrische) 
toestellen, ...
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Het begrip energieprestatie: enkele kenmerken (2)

• het geeft een geïntegreerd beeld van de 
verschillende (beschouwde) deelverbruiken

• het geeft globaal de goede ontwerpsignalen
• maar voor detailanalyses, optimalisaties, ... 

kunnen aanvullend meer verfijnde methodes 
aangewezen zijn
– de EP-methodiek maakt synthese, en dient voor de 

regelgeving
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Definitie E-peil

karakteristiek jaarlijks
primair energieverbruik

referentiewaarde voor het
karakteristiek jaarlijks
primair energieverbruik

100E  =

naar analogie met K-peil:

Echar ann prim en cons
= 100

Echar ann prim en cons,ref

Afgerond naar boven tot op een geheel getal
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Echar ann prim en cons,ref (noemer van het E-peil)

wordt bepaald: 
• door de grootte van het gebouw

– dit wordt gekarakteriseerd door:
• de gebruiksoppervlakte Af (m²)
• de warmteverliesoppervlakte AT,E (m²)

• door het ontwerp debiet voor bewuste ventilatie
– onderverdeeld in 2 delen

• het minimum vereist debiet
• het extra debiet (verschil van het totaal ontwerp debiet en 

het minimum debiet)

• het verlichtingsniveau (benaderend) in elk van 
de verschillende ruimten (Lrm r)

• door de overheid vastgelegde constanten 
b1 t.e.m. b5
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Echar ann prim en cons,ref (noemer van het E-peil): formulevorm

ETf AbAb ,21 ×+×

∑×+
r
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&

( )[ ]∑ ×+×××+ −

r
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3
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constanten:
• b1 = 105
• b2 = 175

• b3 =   50
• b4 =   35
• b5 =  0,7 
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Echar ann prim en cons (teller van het E-peil)

Som van het primair 
energieverbruik voor:

• verlichting
• verwarming

(incl. bevochtiging)
• koeling
• ventilatoren &

pompen 
• - PV elektriciteit
• - WKK elektriciteit 

in formule vorm:
Echar ann prim en cons = 

Ep,light
+ Ep,heat

+ Ep,cool
+ Ep,aux

- Ep,pv
- Ep,cogen

De bepaling van de verschillende termen wordt 
in de verschillende presentaties toegelicht.
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Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

• berekende waarde
• niet het totale verbruik en niet het reële verbruik 

(zoals op de ‘meter’ afgelezen wordt)
• verbruik van 'losse' apparatuur niet meegerekend 

(bureau-apparaten, ...)
• diverse invloedfactoren op het gebouwgebonden 

verbruik:
– gemiddeld meteorologisch jaar (realiteit: schommelingen)
– gemiddeld gebruikersgedrag:

• gemiddelde binnentemperatuur
• gemiddeld aantal branduren van de verlichting
• gemiddelde interne warmtewinsten
• ...

• sterk vereenvoudigde, in hoge mate conventionele 
rekenmethodiek (vgl. K-peil)

• doel: in kader van regelgeving en controle rekent 
iedereen op een uniforme manier, met zelfde conventies
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E-peil eis: E100
• in principe voor bouwaanvragen vanaf 1 jan. 2006
• maar overgangsperiode tot 30 juni 2006: 

keuze aan bouwteam, wat betreft eis:
– hetzij K45 
– hetzij E100
– (of allebei: goed energiecertificaat)
– wel moeten zowel K- als E-peil berekend worden

• goedkeuringsprocedure opgestart om overgangsperiode 
te verlengen tot eind 2006 (wijziging principieel 
goedgekeurd, nu ter advies aan MiNa-Raad en SERV)

• E100
– niet zeer streng (zeer energiezuinige gebouwen doen veel beter)
– garandeert een basis energiezuinigheid
– slechte gebouwen zijn daardoor niet meer toegelaten



Algemeen
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Gelijkenissen/verschillen tussen EPW en EPU

jajaPV en WKK

jajakoeling

janeeverlichting

jajahulpenergie

janeebevochtiging

neejawarm tapwater

jajaruimteverwarming

EPUEPW

De bepalingsmethoden in EPW en EPU 
zijn wel niet altijd identiek
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Begrip ‘gebruiksoppervlakte’ van een ruimte

• exacte bepalingen: zie EPU hoofdstuk 2
• nagenoeg synoniem van ‘netto 

vloeroppervlakte’ van de ruimte
• oppervlakte op vloerniveau tussen dragende 

wanden
– indien niet-dragend: hartlijn

• trappen en hellende vloeren: 
– projectie op horizontaal vlak

• kleine nis of uitsparingen van minder dan 0.5m²
mogen buiten beschouwing gelaten worden (bv. 
soms bij vensters)

• vides, trapgaten en liftkokers worden niet 
meegerekend
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Invoergegevens voor de EP-berekeningen

• project specifieke data:
– hierop heeft het bouwteam (bouwheer, ontwerper, 

aannemer, verslaggever, ...) zelf rechtstreeks vat
– zal wel de nodige organisatie binnen het bouwteam 

vergen
• productgegevens:

– deze dienen beschikbaar gesteld te worden door de 
leverancier

– wegens strikt handhavingskader zal er bijzondere 
behoefte zijn aan betrouwbare gegevens

– daarom wordt gewerkt aan erkenning van product-
gegevens die via website geconsulteerd zullen 
kunnen worden
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Invoergegevens: het begrip ‘waarde bij ontstentenis’

• vertaling van 'default value' en 'valeur par défaut'
• dit is een vaste, forfaitaire waarde die men altijd mag 

gebruiken, ook in de aangifte
• meestal eerder negatieve waarde van wat in de praktijk 

voorkomt / van wat op de markt te vinden is
– DE: 'unteren Durchschnitt der Markt'
– UK: 'reasonably negative value'

• beschikbaar voor een aantal variabelen:
– bv. wel voor luchtdichtheid, omgevingsbeschaduwing, ...
– bv. niet voor ketels, warmtepompen, koelmachines, ...
– soms zeer negatief: bv. warmteterugwinning: η = 0%
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Opdeling van het EPU-volume

• voor detail uitleg: zie latere presentatie 
• algemeen principe: 

– indien er in een kantoor of school meerdere, verschillende 
installaties voorkomen kan het nodig zijn het gebouw bij de 
berekeningen in verschillende stukken op te delen, elk met een 
homogene installatie

– daartoe zijn de concepten ‘ventilatiezone’ en (nog verdere 
opdeling) ‘energiesector’ ingevoerd

• in de meeste projecten is dergelijke opdeling evenwel 
niet nodig (omdat de installaties uniform zijn)

• de EPB-software vereist wel dat er steeds minstens 1 
ventilatiezone en 1 energiesector gedefinieerd worden
– dit is steeds in de boomstructuur zichtbaar: zie 

schermvoorbeelden van het voorbeeldkantoor doorheen de 
verschillende presentaties
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Referentie pakket als basis voor sensitiviteitsanalyses

• in latere voordrachten wordt de invloed van de 
verandering van een aantal parameters op de 
energieprestatie getoond

• deze analyse is gebeurd met de reële geometrie van 
50 gebouwen

• de isolatie en energietechnieken zijn voor alle 50 
geometrieën uniform opgelegd: uitgangspunt is steeds 
het EPU pakket 90a (oplijsting: zie volgende slide)

• telkens wordt er 1 parameter gevarieerd, bv. K-peil, 
luchtdichtheid, ...
– Let op: de invloed van een parameter is niet noodzakelijk 

identiek als bij EPW (woongebouwen)
• het uitgangspunt bepaalt ten dele mee het 

resultaat, bv. efficiëntere ketel vermindert ietwat de 
impact van het K-peil
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EPU Pakket 90a: condenserende ketel
(aardgas)

Netto energiebehoefte
• isolatie: K40
• ventilatie: mechanisch

– IDA2, min. bezetting, niet rokers
– geen warmteterugwinning

• luchtdichtheid:
– waarde bij ontstentenis: 

v50 = 12m³/(h.m²)
• beglazing:

– selectief verbeterd dubbel glas
– g = 0.40

• binnenzonnewering
• thermische massa: 

D = 110 kJ/(m².K)
• forfaitaire beschaduwing

Installaties
• geen actieve koeling
• verwarming:

– verwarming met water, dus
klimatiseringssysteem type 1

– ketel: condenserende gasketel
η30% = 102% (θ30% = 30°C)

• ventilatoren: forfaitair vermogen
• pompen met regeling
• verlichting: gebouwgemiddeld 

– 11.5 W/m²
– voor L = 500



Algemene structuur van de 
software
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Gebruik van software: ondersteuning

• handleiding ‘Werking software’
• verschillende demonstratiefilmpjes:

– illustreren diverse aspecten
– te vinden op de CD en op de website 

www.energiesparen.be/energieprestatie
• helpfunctie:

– te openen via menu
– F1: specifieke toelichting bij bepaald scherm

• tip: sommige tabelwaarden kunnen met ‘ctrl+C’
naar ander programma gekopieerd worden 
– bv. gebruiksopp. van ruimten, resultaten, ...
– verder gebruik, grafieken, ... mogelijk (bv. excel)
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Voorbeeldbestand van een kantoor

• op basis hiervan zijn de meeste screenshots in 
de presentaties gemaakt

• Sommige screenshots wijken wel af van het 
voorbeeldbestand om bepaalde software 
aspecten beter te illustreren

• fictief gebouw
– V = 6300 m³; Af = 1551 m²; AT = 2369.8 m²
– energiezuinige kenmerken: ongeveer zoals EPU 

maatregelenpakket EPU 90a (zie opsomming eerder 
in deze presentatie)

• bestandsnaam: 
– Rekenvoorbeeld_Kantoor_20060302
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Praktische nota

• Screenshots werden gemaakt in v0.3 van de 
software
– v1.0 is intussen beschikbaar
– een aantal kleine aanpassingen, verbeteringen, …

t.o.v. v0.3
– bepaalde schermen (bv. boomstructuur, ..) zien er

daardoor niet altijd helemaal hetzelfde uit
– enkel waar er ingrijpende veranderingen zijn

gebeurd (bibliotheek, invoer waakvlammen, …), 
werden nieuwe screenshots gemaakt

• Look ‘n feel van de schermen kan variëren
naargelang de instellingen van de computer 
van de gebruiker
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