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Het EPB-Certificaat: Kenmerken

-

Energetische classe

-

CO2-uitstooten

-

Aanbevelingen

-

Administrative informatie
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Een verklarend
formulier

Specifieke aanbevelingen voor
de verbetering van de EPB en
i.v.m. het rationeel
energiegebruik voor de
bewoner

Het EPB-certificaat: Doel

●

Het doel van het EPB-certificaat is de toekomstige bewoner te
informeren over het energetisch kwaliteit van het goed en ook de
actueel en toekomstige eigenaars aanbevelingen te presenteren om
het comfort van het goed te verbeteren en de energieconsumptie te
verlagen.

●

De berekeningsmethodiek van het EPB-certificaat baseert zich op de
intrinsieke kwaliteiten van het gebouw en niet op het gedrag van de
bewoner, de toekomstige bewoner zal dus gemakkelijk verschillende
goederen

●

Dankzij het EPB-certificaat kan de eigenaar zich verzekeren dat zijn
investeringen betreffende energieprestatie gewaardeerd zullen zijn.
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Het EPB-certificaat: Het beroep van certificateur
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Ce document fournit des informations utiles sur la performance
énergétique du bâtiment (PEB). Des explications et
informations complémentaires plus détaillées figurent dans les
pages suivantes.
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adresse 1 ( rue, numéro, boite)
adresse 2 (code postal, commune)

PHOTO DE l'HABITATION

partie du bâtiment certifiée
2
XXX m

Superficie :
Certificat PEB N°

xxxxxx-Rxxx

valide jusqu'au:

xx/xx/xxxx

Performance énergétique du bâtiment

1
Très économe

2
X
Très énergivore

4

XXX
x.xxx.xxx

Consommation par m² [en kWhEP/m²/an]
Consommation totale [en kWhEP/an]

Emissions CO2

2
Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/m²/an]
PEU

BEAUCOUP

xxx

Recommandations
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Les 3 recommandations les plus intéressantes pour améliorer la performance énergétique sont :
1.
2.
3.
Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

Informations administratives
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Certificat délivré le:

xx / xx / xxxx

Affectation:

habitation individuelle

Oui | Non
Présence d'une attestation de réception du système de chauffage :
Si oui, est-elle conforme ?
Présence d'un rapport de diagnostic :
Coordonnées du certificateur PEB :

Nom: XXXXX XXXXXXX

|
|
|
Société: XXXX XXXXX XXXXXNuméro d'agrément:

XXXX-XXXX-XXXX

certificateurs

P 1/3

Eigenaar of
vertegenwoordiger

1
5
Bekendmaking

Opleidingen
professionelen

Kandidaat koper/huurder

Het EPB-certificaat: Documenten
●

EPB-aangifte

●

de gegevens gebruikt voor een energieprestatiecertificaat

●

plannen van het gebouw

●

subsidieaanvragen vergezeld door de goedkeuringsbrief bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (bijvoorbeeld de energiepremie vergezeld door de
goedkeuringsbrief)

●

diagnoseverslag, opleveringsattest of attesten van periodieke controles van
installaties

●

facturen met (voldoende gedetailleerde) informatie over de gebruikte
materialen

●

werfverslagen, een post-interventiedossier of vorderingsstaten

●

documentatie van de ketel of van andere installaties

●

een chronologie van foto’s tijdens het bouwproces bijgehouden van één of
meerdere schilddelen waarbij de aanwezigheid van de isolatie eenduidig voor
het betreffende gebouw kan aangetoond worden
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Het EPB-certificaat: verplichtingen van de eigenaar
Elke persoon die voor eigen rekening of als tussenpersoon een gebouw te
koop stelt of verhuurt of in onroerende leasing geeft, dient :
•

in de bekendmaking hiervan ondubbelzinnig de energieprestatie van het goed aan
te duiden;

Informatie betreffende het EPB-certificaat vermeld in de bekendmaking :
►

de energetische klasse en de jaarlijkse CO2-uitstoot ;

•

op elk verzoek van een kandidaat huurder/koper gratis een kopie van het EPBcertiﬁcaat te bezorgen.

•

Zich verzekeren dat sommige informaties hernomen zijn in de vastgoedtransactie
akte:

Informatie i.v.m. het EPB-certificaat vermeld in de akte van de transactie :
►

de energetische klasse en de jaarlijkse CO2-uitstoot;

►

de verklaring volgens dewelke de partijen die betrokken zijn bij de
transactie, elk een kopie van het geldige EPB-certificaat hebben
ontvangen ;

►

in geval van verkoop, de verklaring volgens dewelke de koper het
origineel van het EPB-certificaat heeft ontvangen.

Het EPB-Certificaat: Deel 2 van het OPEB

De EPB-ordonnantie telt 3 delen :

I.

Werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is: EPB-eisen

II.

De vastgoedtransacties / sommige openbare gebouwen: EPB-certificaat

III. De technische installaties: EPB-eisen
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Het EPB-Certificaat: De reglementering


De Brusselse reglementering betreffende het EPB-certificaat =
1. De EPB-ordonnantie van 7 juni 2007 (OPEB) dat de Europese richtlijn
2002/91/EG van 16 december 2002 omzet:
artikelen 17, 18, 25 en 26 OPEB
2. De besluiten:
- Besluit van 27 mei 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende
het EPB-certificaat voor een openbaar gebouw
- Besluit van 17 februari 2011 van de B-H regering betreffende het door een
certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden
- Besluit van 17 februari 2011 van de B-H Regering betreffende het door een
certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden
- Besluit van 17 februari 2011 van de B-H betreffende de erkenning van de
certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat
Openbaar gebouw

Het EPB-Certificaat: 3 soorten certificaten


3 soorten certificaten:

1. Het EPB-certificaat nieuwbouw opgesteld door het BIM.

2. Het EPB-certificaat opgesteld door een certificateur in geval van een
vastgoedtransactie

3. Het EPB-certificaat openbare gebouwen opgesteld door een certificateur voor
Openbare gebouwen
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Het EPB-Certificaat: het EPB-certificaat voor openbare gebouwen
• Werkelijk consumptie
• Jaarlijks aangepast
• Uit te hangen aan de ingang

Het EPB-Certificaat: Inwerkingtreding
EPB-werken reglementering (EPB-certificaat voor nieuwe gebouwen): 2 juli 2008
Voor de te verkopen kantoren>500m² en woningen: 1ste mei 2011
Voor de te verhuren kantoren>500m² en woningen: 1ste november 2011
Voor de tertiaire sector: 1ste januari 2013
Voor de openbare gebouwen: de technische en administratieve diensten / stadhuizen en
gemeentehuizen/ de zwembaden / de sportcentra:
1er juli 2010 (Het EPB-certificaat moet ten laatste uitgehangt worden voor 1juli 2011)
Voor de openbare gebouwen: de parlementen, administratieve rechtsgebieden /
kinderdagverblijven / scholen / hoge scholen en universiteiten / de museums, theaters / de
bibliotheken / de ziekenhuizen / gezondheidcentra, bejaardentehuizen, de revalidatie en
zorgcentra, en gelijkaardige diensten.
1er juli 2011 (Het EPB-certificaat moet ten laatste uitgehangt worden voor 1juli 2012)
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Het EPB-certificaat: protocol, formulier, check lists, software
Ten einde het EPB-certificaat op te stellen is de certificateur verplicht het protocol te volgen. Het
protocol werd opgesteld op basis van 3 principes door het BIM:
►

Nauwkeurigheid

►

reproduceerbaarheid

►

Kost

Het protocol is de manueel van de certificateur, hij lijst op een uitputtend manier de weg te volgen om een
EPB-certificaat op te stellen.

De formulier is het reglementair werktuig gebruikt door de certificateur voor het inzamelen van de
gegevens tijdens het bezoek.

De check lists zijn de werktuig nodig voor het opstellen van de aanbevelingen voor tertiaire gebouwen.

De software is het reglementair werktuig gebruikt voor het opstellen van het EPB-certificaat op basis van
de ingezameld gegevens met de formulier.

Het EPB-certificaat: kwaliteitscontrole

►

Een kwaliteitscontrole zal opgericht zijn om de kwalikteit van het werk van de
certificateurs na te kijken op basis van een sample van certificaten.

►

Een externe instelling zal aangewezen zijn om controle te verrichten.

►

Een klachtendienst zal opgericht worden.
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Het EPB-certificaat: opleidingen
●

De opleidingen zullen door erkende (door het BIM) externe opleidingscentra
gegeven worden:

●

Alle opleidingen omvatten minstens 4 modules : reglementaire, theoretische,
praktische, (theoretische en praktische) evaluatie

●

Certificateurs zullen als natuurlijk persoon ofwel ten behoeve van een
rechtspersoon EPB-certificaten opstellen

Het EPB-certificaat: Einde

Bedankt voor uw aandacht.
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