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WAAROM EPB-CERTIFICATEN OPMAKEN? 
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EPB-beleid 

Welk gebruik maken de regering, LB of de gewestelijke besturen van de 

EPB-gegevens? Op welke wijze sturen deze gegevens het energiebeleid? 

Kortom, waartoe dient het werk van de certificateurs in fine? 

Welk plan heeft LB op middellange en lange termijn om de EPB-

certificering te verbeteren? 
 
 



DOELSTELLINGEN EN OORSPRONG VAN HET 

EPB-CERTIFICAAT 
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Mechanisme van het EPB-certificaat 
1°) Kopers en huurders informeren  

 objectieve vergelijking van de EP van de woningen  

 Voorkeur voor energiezuinige panden 
 
 
 
 
 

 

2°) De eigenaars van panden met een beperkte efficiëntie ertoe 

aanzetten werken te laten uitvoeren om de efficiëntie en het comfort 

van hun pand te vergroten en hen aangeven welke werken ze moeten 

laten uitvoeren. 
 
  

  

Energiekosten  versus    huur 

(Win-Win-Win) € 200 

€ 300 

€ 400 

€ 500 

€ 600 

€ 700 

€ 800 

€ 900 

€ 1.000 

avant travaux après travaux

charges énergétiques

loyer

Energiekosten 

Huur 

Voor de werken Na de werken 



WAAROM EPB-CERTIFICATEN OPMAKEN? 
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EPB-beleid 

Welk gebruik maken de regering, LB of de gewestelijke besturen van de EPB-

gegevens? Op welke wijze sturen deze gegevens het energiebeleid? Kortom, 

waartoe dient het werk van de certificateurs in fine? 

Welk plan heeft LB op middellange en lange termijn om de EPB-certificering te 

verbeteren? 
 
 
Statistieken voor de interne en externe actoren 
Gewestelijke renovatiestrategie voor 2050 
Voorbeeld van gebruik van de informatie voor de gemeenschappelijke of privatieve delen 
van mede-eigendommen. 
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DOELSTELLINGEN 

7 



2° Resultaat van de controles 

 
Een groot deel van de gecontroleerde 

certificaten werd ingetrokken 
 
Bijscholingsopleiding = gelegenheid 

om veel concepten opnieuw te 

bekijken die ... niet nieuw zijn, maar 

waarmee men nog niet helemaal 

vertrouwd is 
 

De overgrote meerderheid van de 

ondervraagde certificateurs heeft ons 

gevraagd een aanvullende opleiding 

te organiseren omdat ze in de eerste 

opleiding alleen maar een overzicht 

hebben gekregen van de materie 

zonder dat de zaken grondiger 

werden behandeld. 

WAAROM EEN BIJSCHOLINGSOPLEIDING? 

1° Einde van de opdracht van de 

oude software 

 

Nieuwe software = unieke 

gelegenheid om de methode, het 

protocol te herzien 

Corrigeren, aanvullen, 

verduidelijken 

 Zorgen voor meer samenhang 

met de rest van het EPB 
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MODALITEITEN VAN DE 

KWALITEITSCONTROLES 

 
– 4 opdrachten (overheidsopdrachten) september 2012 - 
– 208 gecontroleerde certificateurs, d.i. 17% 
– 800 gecontroleerde certificaten, d.i. 0,5% 
– bestemd voor de meest actieve certificateurs 

 
Modaliteiten van de controles 

– 4 certificaten/certificateur 
– 2 willekeurig en twee geselecteerd in minder dan 10 seconden of 

willekeurig (in functie van de opdrachten) 
– Controles ter plaatse niet automatisch 

• Kostprijs 
• Certificaten met talrijke incoherenties/grijze zones 

–  Verloop 
 

Eindverslagen KCO 

– veel zware of minder zware fouten met een uiteenlopende weerslag 
– EINDVERSLAGEN KCO NIET INTEGRAAL VERSPREID, MAAR OP EENVOUDIG 

VERZOEK BESCHIKBAAR. 
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EINDVERSLAGEN VAN HET 

KWALITEITSCONTROLEORGAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uittreksel van het eindverslag van de kwaliteitscontrole die door SGS werd uitgevoerd voor rekening van 
LB (opdracht 2014-2015)  

 
 
Gemiddeld 8 fouten per certificaat (medio 2015) 12 

Spreiding van de fouten 

Algemene gegevens van het project 

Verwarming van de lokalen 

Installatie van SWW 

Wanden 

Diverse installaties 

Varia 

Algemene gegevens van de woning 

Bronnen 
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EINDVERSLAGEN VAN HET 

KWALITEITSCONTROLEORGAAN 

13 



14 

EINDVERSLAGEN VAN HET 

KWALITEITSCONTROLEORGAAN 

VERGELIJKING VAN DE 3 CONTROLE OPDRACHTEN 



EINDVERSLAGEN VAN HET 

KWALITEITSCONTROLEORGAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uittreksel van het eindverslag van de kwaliteitscontrole die door SGS werd uitgevoerd voor rekening van 
LB (opdracht 2014-2015)  
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Gemiddeld aantal fouten en incoherenties per certificateur 
(op willekeurige wijze geselecteerde certificaten) 

Incoherenties 

Fouten 
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EINDVERSLAGEN VAN HET 

KWALITEITSCONTROLEORGAAN 

Vier te nemen maatregelen: 
 
1. Het bekwaamheidsniveau van de certificateur verhogen door praktische 

opleidingen en een actualisering van het protocol 
 

2. De software aanpassen om meer verificaties op te nemen 
 

3. De certificateurs inlichten over de veel voorkomende en zware fouten door 

middel van voortdurende vorming of E-News 
 

4. Het gebruik van modelleringstools verplichten voor de berekening van de 

volumes en van de vloeroppervlakte 
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Conclusies 



EINDVERSLAGEN VAN HET 

KWALITEITSCONTROLEORGAAN 

Schorsing van erkenningen gedurende 5 tot 120 dagen naargelang de ernst 

 
Lange en dure procedures 

 
Weerslag van de schorsing op de kwaliteit van de certificaten niet aangetoond 

 
Geen intrekking uitgesproken, in afwachting van het gecentraliseerd examen. 
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 
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van het certificaat? 
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 
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A. Evolutie van het aantal EPB-certificaten voor woningen dat per maand wordt opgesteld 
        Deze grafiek houdt rekening met de voor bestaande en nieuwe woningen opgestelde EPB-certificaten. 

 
 



DOOR DE CERTIFICATEURS GEVRAAGDE 

INFORMATIE ACTIVITEIT VAN DE CERTIFICATEURS 
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Aantal per certificateur uitgegeven 
certificaten in 2012 

Aantal per certificateur uitgegeven 
certificaten in 2013 

Aantal per certificateur uitgegeven 
certificaten in 2014 

Aantal per certificateur uitgegeven 
certificaten in 2015 

> 104 certificaten 

52 – 104 certificaten 

24 – 52 certificaten 

12 – 24 certificaten 

1 – 12certificaten 

0 certificaat 

> 104 certificaten 

52 – 104 certificaten 

24 – 52 certificaten 

12 – 24 certificaten 

1 – 12certificaten 

0 certificaat 

> 104 certificaten 

52 – 104 certificaten 

24 – 52 certificaten 

12 – 24 certificaten 

1 – 12certificaten 

0 certificaat 

> 104 certificaten 

52 – 104 certificaten 

24 – 52 certificaten 

12 – 24 certificaten 

1 – 12certificaten 

0 certificaat 



DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 
 
AANTAL ACTIEVE CERTIFICATEURS 

2015 2015 
2018 (tot 15/06 
geëxtrapoleerd) 

2018 (tot 15/06 
geëxtrapoleerd) 

0,00% 0 1 0,08% meer dan 1.000 
0,00% 0 0 0,00% 900 - 1.000 certificaten 
0,00% 0 1 0,08% 800 - 900 certificaten 
0,07% 1 2 0,16% 700 - 800 certificaten 
0,07% 1 4 0,32% 600 - 700 certificaten 
0,07% 1 3 0,24% 500 - 600 certificaten 
0,22% 3 3 0,24% 400 - 500 certificaten 
0,66% 9 3 0,24% 300 - 400 certificaten 
0,89% 12 9 0,72% 200 - 300 certificaten 
2,51% 34 38 3,05% 104 - 200 certificaten 
5,35% 62 64 5,13% > 104 certificaten (2/week) 
5,52% 64 40 3,21% 52- 104 certificaten (1-2/week) 
9,06% 105 71 5,69% 24- 52 certificaten (2/maand-1/week) 
9,06% 105 88 7,06% 12-24 certificaten (1-2/maand) 

37,45% 434 128 10,26% 1-12 certificaten (<1/maand) 
33,56% 389 856 68,64% 0 certificaten 

totaal 1.159 1.247 
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 
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Aantal actieve certificateurs (+ aantal certificaten per jaar) 

Aantal certificateurs als zelfstandige, zelfstandige in bijberoep of werknemer - 

We beschikken niet over deze informatie 

Aantal opgaves als gevolg van de aankondiging van bijscholing (certificateurs 

die niet langer actief zijn) 

Behoudens bovenstaande statistieken: we beschikken niet over deze 

informatie 

Kwaliteit van de EPB-certificaten en controles 
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RESULTATEN VAN DE KWALITEITSCONTROLE 
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  2013-2014 2014-2015 2015-2016 
aantal gecontroleerde 
certificaten 244 320 188 

aantal ingetrokken certificaten 210 256 172 
percentage ingetrokken 
certificaten 86% 80% 91% 
aantal gecontroleerde 
certificateurs 69 80 58 
aantal ingestelde procedures 
van schorsing 61 64 43 

aantal geschorste certificateurs 51 64 
3 (in pauze 

gesteld) 

schorsingspercentage 74% 80% 

DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 
 
Een samenvatting van deze antwoorden in de slides van de 

bijscholingsopleiding. 

De verslagen van het KCO worden op verzoek ter beschikking gesteld. 

 
Ter bevordering van de lezing, het begrip en vooral van de correctie 

(niet alleen de fouten onthouden): Een presentatie van 87 slides 

betreffende de vaak voorkomende fouten en de goede praktijken wordt 

gegeven in het kader van de bijscholingsopleiding 

 
We moeten het einde van de huidige KCO-opdracht (10/2018) 

afwachten om te beschikken over een nieuwe lijst van de fouten die 

vaak worden gemaakt. 
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 

Bijscholingsopleiding & examens 

Aantal certificateurs dat de bijscholingsopleidingen heeft 

gevolgd? 

Aantal certificateurs dat het examen heeft afgelegd (op 18 

mei 2018)? 

Slaagpercentage van de certificateurs (gemiddeld aantal pogingen om te 

slagen) ? 

Slaagpercentage van de opleiders (Blue Planet, EETQ, Homegrade)? 

Wettelijke basis om het examen te organiseren? 
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OPLEIDING EN INSCHRIJVINGEN VOOR HET 

EXAMEN 

29 

Niet ingeschreven voor het 
examen 

Ingeschreven voor het 
examen 

Er vonden 7 examensessies plaats en 132 personen hebben aan het examen deelgenomen 
 



DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE 

Bijscholingsopleiding & examens 

Aantal certificateurs dat de bijscholingsopleidingen heeft gevolgd? 

Aantal certificateurs dat het examen heeft afgelegd (op 18 mei 2018)? 

Slaagpercentage van de certificateurs (gemiddeld aantal 

pogingen om te slagen)? 

Slaagpercentage van de opleiders (Blue Planet, EETQ, 

Homegrade)? 

Wettelijke basis om het examen te organiseren? 
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE  
EXAMENSESSIES 

Slaagpercentage van de certificateurs, op 132 deelnames: 

Het huidige slaagpercentage voor het examen bedraagt 33%. 
 
7 certificateurs behaalden ten minste 90% voor de praktische oefening 

De hoogste score voor de praktische oefening is 100% 
 
12 certificateurs behaalden ten minste 70% voor de meerkeuzevragenlijst 

De hoogste score voor de meerkeuzevragenlijst is 85% 
 
Slaagpercentage van de opleiders:  

Alle opleiders die het examen hebben afgelegd, behaalden tussen 70% en 

88%.  
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DOOR DE CERTIFICATEURS 

GEVRAAGDE INFORMATIE  

Zoals de zaken er momenteel voor staan en tot 15/10/2019 moet u niet geslaagd zijn 

voor het gecentraliseerd examen om uw erkenning te behouden; u mag volgens de 

bestaande regels certificaten blijven opstellen. 

 
Geslaagd voor het examen?  

 uw attest van slagen is natuurlijk geldig en blijft geldig tot na 15 oktober 2019.  De 

volgende examensessies zijn voor u dus niet van toepassing. 

 
U slaagde niet voor het examen of heeft het examen nog niet afgelegd? 

  u moet een examen afleggen, en slagen, vóór 15 oktober 2019 om uw erkenning 

te behouden.  

U moet u dus opnieuw inschrijven voor een examensessie en eventueel eerst een 

nieuwe opleiding volgen.  

ERKENNING 



Zoals de zaken er momenteel voor staan, zouden de volgende examensessies 

kunnen plaatsvinden rond mei-juni en zou een tweede reeks met data volgen in 

september-oktober 2019 

DOOR DE CERTIFICATEURS 
GEVRAAGDE INFORMATIE  

VOLGENDE EXAMENSESSIES 
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VASTSTELLINGEN – HELPDESK EN 

COMMUNICATIE VAN LEEFMILIEU 

BRUSSEL  

 De helpdesk is niet langer telefonisch bereikbaar en de antwoordtermijn 

via e-mail is te lang; in sommige gevallen komt er zelfs helemaal geen 

antwoord. 

 Soms geeft de helpdesk een verschillend antwoord op dezelfde vraag. 

 De correspondenten bij LB zijn te vaak neerbuigend ten aanzien van de 

certificateurs. 

 De certificateurs worden nauwelijks of helemaal niet geïnformeerd over 

de statistieken in verband met hun activiteiten en de doelstellingen op 

middellange en lange termijn van LB. 



VOORSTELLEN- HELPDESK EN 

COMMUNICATIE VAN LEEFMILIEU 

BRUSSEL   

● Organisatie van een forum met de certificateurs, op jaarbasis  

● Terbeschikkingstelling van een rapport met statistieken betreffende de 
certificaten 

● Mededeling, zo nodig, van de volledige verslagen inzake 
kwaliteitscontrole  

● Vermenselijking van de helpdesk, met de mogelijkheid van een 
telefoongesprek op aanvraag, en indien geen antwoord op de 
schriftelijke vraag. 

 

 

 



VASTSTELLINGEN – PROTOCOL EN 

FAQ 
 Het protocol werd op eenzijdige wijze bijgewerkt en de 

fouten/onnauwkeurigheden werden niet altijd gecorrigeerd. 

 Het protocol werd niet vereenvoudigd en sluit niet beter dan voorheen 

aan bij de werkelijkheid op het terrein. 

 Er moeten aan het protocol nog verbeteringen worden aangebracht wat 

betreft zowel de vorm als de procedure van berekening. 

 Concreet voorbeeld: de verwijzing naar de mede-eigendom is het 

typevoorbeeld van een verkeerd "goed idee". Gelet op de duidelijke 

verwarring en de logge invoerprocedure (zonder enige impact op de 

berekening van het certificaat), zou een bericht/verwittiging waarin 

wordt gewezen op het verschil tussen een privatief of collectief element 

voorafgaand aan de aanbevelingen ruimschoots hebben volstaan. 

 De FAQ worden niet bijgehouden. 



VOORSTELLEN – PROTOCOL EN FAQ 

 Een opdracht lanceren om de illustraties van het protocol te verbeteren 

(in uitvoering). 

 Op korte termijn: een comité samenstellen, met maximum 5 

certificateurs, die de opdracht krijgen het protocol te herlezen en een 

lijst op te stellen van punten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Termijn: 2 dagen, tussen 01/09 en 30/09 

● Op middellange termijn: publicatie van de nieuwe veel voorkomende 

fouten 

● Op lange termijn, voorstellen vragen om de structuur van het protocol 

en de FAQ te herzien 



VASTSTELLINGEN – SOFTWARE 

 De software werd volledig herzien, op eenzijdige wijze. Sommige 

elementen werden verbeterd, andere zijn echter moeilijker geworden. 

 De resultaten zijn niet altijd coherent ten opzichte van de twee andere 

gewesten. De nieuwe software is een beperkte versie van de 

certificatiesoftware aan Waalse kant. 



VOORSTELLEN – SOFTWARE 

 de huidige werkmethode voorziet in permanente verbeteringen 

 Sommige verbeteringen hebben tot gevolg dat de software vollediger en 

nuttiger wordt. 

 Bij gebrek aan toelichting kan de indruk echter ontstaan dat die 

verbeteringen de software complexer maken.  meer uitleg geven. 

● EPB Desk: ook opsturen per e-mail 

 Er zal een werkgroep worden opgericht met certificateurs die in de 

andere gewesten werken dan wel als EPB-adviseur; zij zullen voorstellen 

voor verbeteringen kunnen formuleren. 



VASTSTELLINGEN – 

KWALITEITSCONTROLE 
 De controles zijn blijkbaar niet efficiënt, daar ze niet toelaten de kwaliteit 

van de certificaten te verbeteren. Als meer dan 60% van de controles 

problemen aan het licht brengen, is het dan niet beter om in de eerste 

plaats de bruikbaarheid van het protocol en/of de voor de controles 

gehanteerde criteria te herzien? 

 De manier van werken van het controleorgaan moet worden herzien, 

daar die duidelijk niet past voor LB (de kwaliteit van de certificaten blijft 

onvoldoende) en evenmin voor de certificateurs (misprijzen vanwege de 

controleurs, totaal gebrek aan aansluiting met de werkelijkheid op het 

terrein). 

 De certificateurs zijn overgeleverd aan de willekeur van de kwalificaties 

van de controleurs die worden geselecteerd via een offertaanvraag. 

 De certificateurs worden geconfronteerd met de interpretaties die LB 

aan het protocol geeft maar waarvan ze geen kennis krijgen. 



VOORSTEL – KWALITEITSCONTROLE 

 De controleprocedure publiceren op de website of in EPB Desk 

 Een werkgroep met maximaal 5 certificateurs (al gecontroleerd) 

oprichten om naar hun feedback en voorstellen te luisteren, in het bijzijn 

van het huidige controleorgaan 

 Op (middel)lange termijn: de modaliteiten van de kwaliteitscontrole 

wijzigen 

 Termijn: eind september 2018 



VASTSTELLINGEN – 

BIJSCHOLINGSOPLEIDING 
 De verplichte bijscholingsopleidingen waren te theoretisch (snel lezen 

van de slides) en kwamen er pas te lang na de invoering van het nieuwe 

protocol en van de nieuwe software (helemaal verschillend). 

 Voor een bijscholing is de verplichting van een opleiding gedurende 3 

dagen helemaal niet verdedigbaar. De synthese van de wijzigingen in 

vergelijking met het vorige protocol beslaat minder dan 2 pagina's in A4-

formaat. Bovendien liet de kwaliteit van de didactische ondersteuning te 

wensen over: slides met fouten enzovoort. 



VOORSTELLEN – 

BIJSCHOLINGSOPLEIDING 

 Op korte termijn: een werkgroep oprichten, met de opleiders, om de 

slides te herlezen (FR + NL), eventueel aangepast in functie van de 

wijziging van het protocol 

 Op korte termijn: een beroep doen op een pedagoog om de slides te 

herzien 

 



VASTSTELLINGEN – EXAMEN 

 Men kan zich afvragen of een examen met meerkeuzevragen relevant is 

voor een bijscholing. Bovendien waren de meerkeuzevragen opzettelijk 

onnauwkeurig of dubbelzinnig, wat onaanvaardbaar en onverenigbaar is 

met een formule waarbij er punten worden afgetrokken voor een fout 

antwoord. 

 



VOORSTEL – EXAMEN 

 Nieuwe meerkeuzevragen opstellen alsook nieuwe praktische gevallen, 

en er in het bijzonder op letten om dubbelzinnigheden te vermijden. 

 Een uitgebreider leescomité samenstellen voor de examens, met o.a. 

een pedagoog. 

 Een juridische analyse maken die toelaat de praktische modaliteiten van 

het examen lichtjes te wijzigen om het comfortabeler te maken. 

 In deze fase nemen we ons voor de volgende examensessies te 

organiseren in 2 golven, omstreeks mei-juni en vervolgens september-

oktober 2019. 

 



VERVOLG EN BESLUITEN 


