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1. INTERPRETATIE VAN HET NIEUWEV ART.38 1 VAN HET 
GEWIJZIGDE KB UITVOERING  

 

 

ARREST RVS nr. 243.200 van 11 december 2018 in de zaak A. 226.593/XII-8639  

 
 
 
De bestreden beslissing steunt op artikel 38/1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit 

algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten.  

Artikel 38/1 van het voormelde koninklijk besluit bepaalt:  

“Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden doorgevoerd, voor door de 

oorspronkelijke opdrachtnemer te verrichten aanvullende werken, leveringen of diensten 

die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren 

opgenomen, indien de verandering van opdrachtnemer:  

1° niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer de aanvullende 

goederen of diensten uitwisselbaar of interoperabel moeten zijn met bestaande uitrusting, 

diensten of installaties die in het kader van de oorspronkelijke opdracht zijn verworven; en  

2° tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. 

De prijsverhoging die het gevolg is van de wijziging mag evenwel niet hoger zijn dan vijftig 

procent van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Indien er verscheidene 

opeenvolgende wijzigingen worden doorgevoerd, geldt deze beperking voor de waarde van 

elke wijziging. Dergelijke opeenvolgende wijzigingen mogen niet worden gebruikt om de 

wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen. Het onderhavige lid is niet van 

toepassing op de opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende entiteiten die 

activiteiten uitoefenen in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten als bedoeld in 

titel III van de wet.  

Voor de berekening van het in het tweede lid bedoelde bedrag wordt, voor zover de 

opdracht een indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde waarde als referentiewaarde 

gehanteerd.”  

 

De wijzigingsmogelijkheid van artikel 38/1 van het koninklijk besluit algemene 

uitvoeringsregels overheidsopdrachten mag overeenkomstig het tweede lid ervan evenwel 
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niet worden gebruikt om de wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen, dit 

overigens ook op gevaar de artikelen 4 en 5, § 1, eerste lid, van de wet van 17 juni 2016 

‘inzake overheidsopdrachten’ te schenden. Overeenkomstig artikel 4 van deze wet 

behandelen de aanbesteders de ondernemers immers op gelijke en niet-discriminerende 

wijze en handelen ze op een transparante en proportionele wijze. Overeenkomstig artikel 5, 

§ 1, eerste lid, van dezelfde wet stelt een aanbesteder geen overheidsopdracht op met het 

doel om deze uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze wet of om de mededinging 

op kunstmatige wijze te beperken.  

 

Bij de beoordeling van de toepassing van deze wijzigingsgrond dient in de eerste plaats te 

worden bedacht dat artikel 38/1 van het koninklijk besluit algemene uitvoeringsregels 

overheidsopdrachten vereist dat de aanvullende leveringen “noodzakelijk zijn geworden en 

[...] niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen”. Voorts lijken de voorwaarden 

van het voormelde artikel 38/1 dat de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om 

economische of technische redenen (artikel 38/1, eerste lid, 1°) en tot aanzienlijk ongemak 

of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder (artikel 38/1, eerste lid, 

2°), gelet op de libellering ervan cumulatief te moeten worden vervuld. Ten slotte legt 

artikel 38/1, tweede lid, een bovengrens op van vijftig procent van de waarde van de 

oorspronkelijke opdracht.  

 

Vastgesteld dient te worden dat de bestreden beslissing vervat in de brief van 3 september 

2018 geen motieven bevat waaruit moet blijken dat aan de voorwaarden voor de toepassing 

van artikel 38/1 van het koninklijk besluit algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten, 

is voldaan. Uit de hiervoor aangehaalde bepalingen lijkt het nochtans dat de toepassing van 

die bepaling van diverse feitelijke gegevens afhankelijk is.  

De bestreden beslissing van 3 september 2018 is beperkt tot een loutere verwijzing naar 

artikel 38/1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit algemene uitvoeringsregels 

overheidsopdrachten als grondslag voor de verlenging van het contract en de mededeling 

dat “[d]e opdracht wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden van het huidige contract”.  
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CONCLUSIE :  

 

 

de toepassing van art.38/1 aanvulling tot maximum 50% van de oorspronkelijke opdracht 

vereist CUMULATIEF : 

 

1. De uitbreiding is noodzakelijk 

2. Ze was niet voorzien 

3. Verandering van opdrachtgever is economisch of technisch niet mogelijk 

4. En zou tot aanzienlijk ongemak of kostenstijging kunnen lmeiden  

 

Het behoort dan ook bij het nemen van deze beslissing tot aanvullende opdracht in de 

geformaliseerde beslissing deze vier elementen gemotiveerd te verwerken en er niet louter 

naar te verwijzen  
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2. RECHTSMACHT VAN DE RAAD VAN STATE OF GEWONE RECHTER 
 
 

2.1 WETTELIJKE BASIS  
 
Art.24 van de aangepaste Rechtsbeschermingswet voorziet : Voor de verhaalprocedures 

bedoeld in de artikelen [14, 15 en 16]  is de verhaalinstantie : 

  1° de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wanneer de aanbestedende 

instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State; 

  2° de gewone rechter wanneer de aanbestedende instantie geen overheid is als bedoeld 

in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 

  [Voor de verhaalprocedure bedoeld in artikel 16 is de verhaalinstantie ook de gewone 

rechter wanneer de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, 

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en geen schadevergoeding tot herstel 

als bedoeld in artikel 11bis van dezelfde gecoördineerde wetten werd gevorderd.]1 

  Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen [ ...] 17 en 22 is de verhaalinstantie de 

gewone rechter. Voor de onverbindendverklaring en de alternatieve sancties zetelt de 

rechter zoals in kort geding. 

 

2.2 ARREST RVS nr. 243.157 van 6 december 2018 in de zaak A. 226.649/XII-8644  
 
Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 17 juni 2013 „betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en concessies‟ is de verhaalinstantie voor een vordering 

zoals de voorliggende, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wanneer de 

aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en de 

gewone rechter wanneer de aanbestedende instantie geen overheid is als bedoeld in artikel 

14, § 1, van deze wetten.  

Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973, mag de Raad van State, indien het geschil niet door de wet aan een ander 

rechtscollege wordt toegekend, enkel kennis nemen van beroepen tot nietigverklaring 

ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013061701&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#t
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alsook tegen de akten en reglementen van de wetgevende vergaderingen of van hun 

organen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het 

Rekenhof en van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State en de administratieve 

rechtscolleges evenals van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de 

Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel, evenals de 

aanwerving, de aanwijzing, de benoeming in een openbaar ambt of de maatregelen die een 

tuchtkarakter vertonen.  

 

Prima facie dient te worden vastgesteld dat de vzw …. een private rechtspersoon is, 

namelijk een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig de wet van 27 

juni 1921 „betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de 

Europese politieke partijen en stichtingen‟ (artikel 1 van de statuten). De bestreden 

beslissing lijkt dan ook geenszins betrekking te hebben op de door artikel 14, § 1, eerste lid, 

2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 bedoelde 

beslissingen van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, “met betrekking tot 

overheidsopdrachten en leden van hun personeel, evenals de aanwerving, de aanwijzing, de 

benoeming in een openbaar ambt of de maatregelen die een tuchtkarakter vertonen”.  

 

Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de 

gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een 

openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel 

administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en 

gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden. Het toevertrouwen aan 

een naamloze vennootschap van een taak van algemeen belang, ook al is die vennootschap 

opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een 

verregaande controle van de overheid, doet deze haar privaatrechtelijk karakter niet 

verliezen, ingeval zij geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden (Cass. 14 

februari 1997, A.R. C.96.0211.N; Cass. 10 juni 2005, A.R. C.04.0278.N).  

Uit de subsidiaire rechtsmacht van de Raad van State als administratief rechtscollege mag 

het vermoeden worden afgeleid dat de Raad van State niet over rechtsmacht beschikt 

indien de verwerende partij een private rechtspersoon is aangezien deze in beginsel niet 

over de bevoegdheid beschikt om eenzijdig bindende beslissingen te nemen.  
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2.3 Hierbij bevestigt de RVS nog eens de duidelijke stellingname van het arrest nr. 

233.846 van 17 februari 2016 

 

 

In dit arrest herhaalde de Raad van State net als in het bovenstaande arrest, de rechtspraak 

van het Hof van cassatie volgens dewelke een privaatrechtelijke rechtspersoon slechts de 

hoedanigheid van administratieve overheid verwerft in de mate waarin zij beslissingen kan 

nemen die bindend zijn ten aanzien van derden. Een beslissing tot gunning van een 

overheidsopdracht aan een bepaalde onderneming eerder dan aan een andere, doet echter 

geen verplichtingen ontstaan ten aanzien van derden. Hieruit volgt dat de Raad van State 

niet bevoegd is om een vordering tot schorsing van de uitvoering van een beslissing tot 

gunning van een overheidsopdracht van de UCL te beslechten volgens de procedure van een 

uiterst dringende noodzakelijkheid. Een dergelijk verhaal moet voor de gewone rechter 

worden ingesteld. 
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3. BEOORDELING EN WEGING GUNNINGCRITERIA 
 
 

ARREST RVS nr. 243.198 van 11 december 2018 in de zaak A. 226.698/XII-8649  
 
 
Een aanbestedende overheid is op grond van het patere-legem-quam-ipse-fecistibeginsel 

ertoe gehouden om de regels die zij in haar eigen bestek heeft opgelegd, te eerbiedigen. Uit 

dat beginsel vloeit immers voort dat zij bij het doorvoeren van een inhoudelijke 

beoordeling van offertes gehouden is door de regels die hieromtrent in het bestek zijn 

vastgesteld, ook al zijn deze niet verplichtend opgelegd door regelgeving. Daarbij beschikt 

zij bij de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria over een grote beoordelingsruimte. 

De Raad van State mag zich niet in de plaats van het bestuur stellen en de rangschikking op 

grond van een eigen beoordeling wijzigen. Wel mag hij desgevraagd nagaan onder meer of 

de beoordeling is gebeurd aan de hand van de gunningscriteria die in het bestek zijn 

opgenomen en of die beoordeling met de vereiste zorgvuldigheid is gebeurd en berust op 

voldoende veruitwendigde en draagkrachtige motieven.  

 

De aanbestedende overheid lijkt dan ook bij haar beoordeling het prijscriterium en de door 

het bestek opgegeven weging, op zijn minst niet te hebben toegepast volgens de 

voorschriften van het bestek wat strijdig is met het patere-legem-quam-ipse-fecistibeginsel. 

Aldus staat evenmin, in weerwil van het voornoemde artikel 4 van de wet 

overheidsopdrachten 2016, vast dat de opdracht werd gegund aan de economisch 

voordeligste inschrijver  

 

 

CONCLUSIE  
 
1. Als een aanbesteder de weging en de wegingsmethode in haar bestek omschrijft , dan 

dient ze deze ook bij de gunningbeslissing en de motivering ervan toe te passen 

2. Bij de concrete toepassing ervan beschikt de aanbesteder wel over een ruime 

beoordelingsvrijheid  
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4. NIEUWE WETGEVING ENEGRIEPRESTATIE (BRUSSEL EN 
VLAANDEREN) 

 
 

2.1 BRUSSEL 
 
 
13 DECEMBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het 
EPB-certificaat Openbaar gebouw  
 

HOOFDSTUK 1. - Definities 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

1° Ordonnantie: de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, 

Klimaat en Energiebeheersing; 

2° Erkenningsbesluit : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 

2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-

certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw; 

3° Richtlijnenbesluit: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 

2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de 

energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere 

uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek 

van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing; 

4° Publieke organisatie: overheid zoals gedefinieerd bij artikel 1.3.1, 4° van de ordonnantie 

of eender welke rechtspersoon die bij punt b) van artikel 1.3.1, 4° beoogd wordt, die slechts 

aan de twee eerste voorwaarden van deze bepaling voldoet en voor zover de activiteiten 

herhaaldelijk in meerderheid worden gefinancierd door de overheden beoogd in punten a) 

en b) van artikel 1.3.1, 4° ; 

5° Certificateur openbaar gebouw: certificateur erkend voor de specialiteit "openbare 

gebouwen", zoals gedefinieerd bij artikel 1, 3° van het Erkenningsbesluit; 

6° 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 ; 

7° Categorie: indeling van de openbare gebouwen in functie van de aard van de activiteiten 

die er plaatsvinden, de uurregeling en het bedrijfstemperatuurbereik; 

8° Software: software zoals gedefinieerd bij artikel 1, 6° van het Erkenningsbesluit; 

9° EPB-beheerder: natuurlijke persoon gemachtigd door een Publieke organisatie om de 

verplichtingen na te komen, die hem opgelegd worden door artikel 2.2.13, § 3 en 2.2.14, § 2 

van de ordonnantie en die al dan niet deel kan uitmaken van de Publieke organisatie die 

hem aanstelt; 

10° EPB-coördinator: natuurlijke of rechtspersoon, aangesteld door alle EPB-beheerders van 

eenzelfde gebouw om de certificateur openbaar gebouw de volledigheid te garanderen van 
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de gegevens die nodig zijn voor de opstelling van het EPB-certificaat Openbaar Gebouw, en 

die: 

a) al dan niet deel kan uitmaken van de Publieke organisatie(s) die het gebouw bezet(ten), 

waarvoor hij wordt aangesteld; 

b) een EPB-beheerder kan zijn; 

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; 

12° Minister: de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd is voor 

energiebeleid. 

HOOFDSTUK 2. - Over de opstelling van het EPB-certificaat 

openbaar gebouw 

Afdeling 1. - Over de actoren en hun verplichtingen 

Art. 2. Elke Publieke organisatie duidt een of meerdere, behoorlijk gemachtigde EPB-

beheerders aan. 

De aanstelling of herroeping van de aanstelling van elke EPB-beheerder wordt aan 

Leefmilieu Brussel meegedeeld, die de EPB-beheerder een persoonlijke toegang tot de 

software bezorgt. 

§ 2. Elke Publieke organisatie ziet toe op het beschikken van de energieverbruiksgegevens en 

de plannen van de gebouwen bedoelde in de krachtens artikel 3, 1° van dit besluit bezorgde 

lijst. 

Art. 3. De EPB-beheerder komt de volgende verplichtingen na: 

1° Hij bezorgt Leefmilieu Brussel, via de software, de lijst van gebouwen die op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn en die in welke 

hoedanigheid ook door de Publieke organisatie volledig of gedeeltelijk bezet worden, die 

hem aanstelde, en hij houdt deze lijst up-to-date; 

2° Hij wijst een EPB-coördinator aan voor elk gebouw op de lijst die bij punt 1° beoogd 

wordt. Wanneer een openbaar gebouw door meerdere Publieke organisaties bezet wordt, 

wordt er door alle aangestelde EPB-beheerders in onderling overleg één enkele EPB-

coördinator aangeduid ; 

3° Hij ziet erop toe dat de EPB-coördinator alle benodigde informatie voor de uitvoering van 

zijn opdracht ontvangt. Hiertoe: 

a) stelt hij met de EPB-coördinator een schriftelijke overeenkomst op, die hij samen met 

hem ondertekent en die de regels vastlegt voor de uitvoering van de opdracht van de EPB-

coördinator alsook de middelen die hem ter beschikking gesteld worden; 

b) deelt hij, via de software, de contactgegevens van elke aangestelde EPB-coördinator aan 

Leefmilieu Brussel mee, die elke EPB-coördinator een persoonlijke toegang tot de software 

bezorgt; 

4° Hij vergewist er zich van dat de gebouwen die op de bij punt 1° beoogde lijst over een 

geldig EPB-certificaat openbaar gebouw beschikken, volgens de voorwaarden van hoofdstuk 

4 van dit besluit; 
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5° Hij vergewist er zich van dat de EPB-certificaten openbaar gebouw opgesteld voor de 

gebouwen vermeld in de bij punt 1° bedoelde lijst ter beschikking gesteld worden van de 

Publieke organisatie(s) waarvoor hij gemachtigd werd; 

6° Hij brengt Leefmilieu Brussel op de hoogte van elke wijziging van zijn contactgegevens; 

7° Hij deelt niemand de codes mee die LeefmiIieu Brussel hem ter beschikking stelde om zich 

toegang te verschaffen tot de software. 

Art. 4. De EPB-coördinator komt de volgende verplichtingen na: 

1° Hij kiest via de software een certificateur openbaar gebouw; 

2° Hij garandeert de certificateur openbaar gebouw de volledigheid van de benodigde 

gegevens voor de opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw; 

3° Hij gaat na of het gebouw waarvoor hij werd aangesteld, over een geldig EPB-certificaat 

openbaar gebouw beschikt; 

4° Hij brengt Leefmilieu Brussel op de hoogte van elke wijziging van zijn contactgegevens; 

5° Hij deelt niemand de codes mee die LeefmiIieu Brussel hem ter beschikking stelde om zich 

toegang te verschaffen tot de software. 

Art. 5. Een EPB-beheerder en een EPB-coördinator kunnen de opdracht van certificateur 

openbaar gebouw vervullen. 

Afdeling 2. - Over de geldigheid en de voorwaarden voor de herroeping van het EPB-

certificaat openbaar gebouw 

Art. 6. Het EPB-certificaat openbaar gebouw heeft een geldigheidstermijn van twaalf 

maanden, voor zover Leefmilieu Brussel vóór het einde van die periode de herroeping van 

het certificaat heeft betekent. 

Art. 7. De kennisgeving van de herroeping van het EPB-certificaat openbaar gebouw door 

Leefmilieu Brussel wordt aan de certificateur openbaar gebouw, de EPB-beheerder en de 

EPB-coördinator meegedeeld, via de software, wanneer vastgesteld wordt dat het EPB-

certificaat openbaar gebouw niet opgesteld werd in naleving van de verplichtingen van de 

certificateur die bij artikel 6, 1° van het Erkenningsbesluit beoogd worden. 

De resultaten van de kwaliteitscontrole die krachtens artikel 2.5.4 van de ordonnantie 

georganiseerd wordt, kunnen door Leefmilieu Brussel gebruikt worden om het EPB-

certificaat openbaar gebouw te herroepen. 

Afdeling 3. - Over de vorm en de inhoud van het EPB-certificaat openbaar gebouw 

Art. 8. § 1. Het EPB-certificaat openbaar gebouw stemt overeen met het model dat door de 

Minister werd vastgelegd en bevat minstens de volgende indicatoren: 

1° de verhouding tussen enerzijds de hoeveelheid energie die door het openbaar gebouw 

verbruikt wordt, uitgedrukt in kWu primaire energie aan de hand van de standaard 

omrekenfactoren die bij artikel 5 van het Richtlijnenbesluit beoogd worden, en anderzijds de 

EPB-oppervlakte openbaar gebouw; 

2° de verdeling van het verbruik tussen elektriciteitsverbruik en het verbruik van 

brandstoffen; 

3° de geraamde kosten voor dit verbruik; 

4° de aanbevelingen. Als het openbaar gebouw onderworpen is aan een PLAGE verwijzen 
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deze aanbevelingen naar de acties die uit dit PLAGE voortvloeien. In het tegenovergestelde 

geval hebben deze aanbevelingen minstens betrekking op: 

a) de investeringen die een verbetering van de thermische eigenschappen van de buitenschil 

van het openbaar gebouw of zijn technische installaties nastreven; 

b) het energiebeheer van het openbaar gebouw en het onderhoud van zijn technische 

installaties; 

c) het gedrag van de bezetters; 

5° het genormaliseerde energieverbruik van de laatste drie jaar uitgedrukt in MWu; 

6° de jaarlijkse CO2-uitstoot; 

7° de energieklasse van het openbaar gebouw; 

8° een indicator voor hernieuwbare energie. 

§ 2. De gemiddelde energieprestatie van de openbare gebouwen van het Gewest die onder 

dezelfde categorie ressorteren als het gecertificeerde openbaar gebouw, wordt op het EPB-

certificaat openbaar gebouw aangegeven. 

Art. 9. § 1. De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energie die elk 

jaar daadwerkelijk verbruikt wordt, in overeenstemming met de bepalingen van bijlage 1 van 

onderhavig besluit. 

§ 2. De categorieën en energieklassen van het EPB-certificaat openbaar gebouw worden 

bepaald bij bijlage 2 van onderhavig besluit. 

§ 3. De waarden van de gemiddelde energieprestatie van de verschillende categorieën 

openbare gebouwen wordt in de software bijgewerkt op basis van de gegevens van de EPB-

certificaten openbaar gebouw die opgesteld worden in de loop van het kalenderjaar dat aan 

het kalenderjaar van de uitgifte van het EPB-certificaat openbaar gebouw voorafgaat. 

HOOFDSTUK 3. - Over de bekendmaking van het EPB-certificaat openbaar gebouw 

Art. 10. § 1. Een exemplaar van een geldig EPB-certificaat openbaar gebouw wordt op een 

zichtbare manier uitgehangen in de hal van de hoofdingang van het gebouw waarvoor het 

EPB-certificaat openbaar gebouw werd opgesteld. 

Het exemplaar wordt in kleur op A3-formaat of elektronisch op volle schermgrootte 

uitgehangen. 

§ 2. In geval van herroeping wordt het EPB-certificaat openbaar gebouw ingetrokken. De 

Publieke organisatie wordt vrijgesteld van uithanging voor het lopende jaar, zolang er geen 

nieuw geldig EPB-certificaat openbaar gebouw werd opgesteld door de certificateur 

openbaar gebouw. 

HOOFDSTUK 4. - Over de implementatiemodaliteiten 

Art. 11. § 1. Het opgestelde EPB-certificaat openbaar gebouw wordt via de software ter 

beschikking gesteld van de EPB-beheerders en de EPB-coördinator. 

§ 2. Het EPB-certificaat openbaar gebouw wordt uiterlijk binnen zesendertig maanden na 

aanvang van de bezetting van het openbaar gebouw uitgehangen. 

§ 3. Een geldig EPB-certificaat geldt als EPB-certificaat openbaar gebouw gedurende de 

eerste drie jaar die volgen op de aanvang van de bezetting van het openbaar gebouw. 

Art. 12. § 1. De Publieke organisatie die niet over de benodigde verbruiksgegevens beschikt 
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voor de opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw binnen de termijn dat bij art. 11, 

§ 2 beoogd wordt, kan uiterlijk drie maanden vóór het einde van voormelde termijn een 

verzoek tot vrijstelling indienen of via de EPB-beheerder of de EPB-coördinator laten 

indienen bij Leefmilieu Brussel. Dit verzoek wordt via de software of via het door Leefmilieu 

Brussel ter beschikking gestelde formulier ingediend. 

§ 2. Binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van het verzoek stuurt Leefmilieu Brussel 

een bewijs van ontvangst van het volledige of onvolledige dossier volgens dezelfde 

verzendingsmodaliteiten als die bij de indiening van het verzoek gebruikt werden. 

§ 3. De beslissing van Leefmilieu Brussel wordt meegedeeld: 

1° ofwel binnen dertig dagen na het bewijs van ontvangst van het volledige dossier; 

2° ofwel zoals een weigering als het dossier niet volledig is op het verstrijken van de in het 

bewijs van ontvangst van het onvolledig dossier aangemelde termijn; 

volgens dezelfde verzendingsmodaliteiten als die bij de indiening van het verzoek gebruikt 

werden, en vermeldt desgevallend de termijn binnen welke het EPB-certificaat openbaar 

gebouw wordt uitgehangen. 

HOOFDSTUK 5. - Verwerking van de gegevens van de EPB-certificaten openbaar gebouw 

Art. 13. Leefmilieu Brussel publiceert de lijst van openbare gebouwen die krachtens 

onderhavig besluit over een geldig EPB-certificaat openbaar gebouw beschikken. Hierin 

worden minstens de naam van de Publieke organisatie(s) vermeldt die het openbaar 

gebouw bezet(ten), evenals het adres van het openbaar gebouw, zijn categorie, een 

energieprestatie-indicator en de einddatum van de geldigheid van het EPB-certificaat 

openbaar gebouw. 

HOOFDSTUK 6. - Afwijkende, overgangs-, wijzigende- en slotbepalingen 

Art. 14. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 betreffende 

het energieprestatiecertificaat voor een openbaar gebouw wordt opgeheven. 

Art. 15. § 1. Elk EPB-certificaat openbaar gebouw dat opgesteld werd vóór de 

inwerkingtreding van onderhavig besluit, blijft geldig tot aan het einde van zijn 

geldigheidstermijn, voor zover zijn herroeping vóór het einde van die periode door 

Leefmilieu Brussel niet werd betekent. 

§ 2. De in dit besluit beschreven herroepingsvoorwaarden gelden eveneens voor de EPB-

certificaten openbaar gebouw die vóór de inwerkingtreding van dit besluit opgesteld werden 

§ 3. Bij de herroeping van een EPB-certificaat openbaar gebouw dat vóór de 

inwerkingtreding van onderhavig besluit werd opgesteld, wordt het nieuwe EPB-certificaat 

opgesteld overeenkomstig dit besluit. 

Art. 16. In artikel 6, 1° van het Erkenningsbesluit worden de woorden "of het EPB-certificaat 

openbaar gebouw" ingevoegd tussen de woorden "het EPB-certificaat" en de woorden "op 

met behulp van de software". 

Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019. 

Art. 18. De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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4.1 VLAANDEREN 

 

 

 

28 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de 

energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van 

aannemers en installateurs 

 

 

Titel 1. - Algemene bepalingen 

Titel 2. - Opleiding, erkenning, certificering en permanente vorming 

Titel 3. - Methodiek 

Titel 4. - Vorm en inhoud startverklaring, EPB-aangifte en EPC 

 

HOOFDSTUK 1. - Startverklaring 

Art. 69. De startverklaring, zoals gevoegd als bijlage 19 bij dit besluit, bevat de volgende 

onderdelen: 

1° de ondertekende papieren afdruk van het formulier van de startverklaring; 

2° het elektronische bestand (de epb-file of de peb-file) waarin de beoogde prestaties op het 

vlak van de thermische isolatie, de energieprestatie en de ventilatie van het gebouw voor de 

start van de werken werden berekend, zoals opgemaakt door de verslaggever in uitvoering 

van artikel 11.1.6/1, § 2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009; 

3° de elektronische versie van de startverklaring (epbs-file), welke uit de epb-file of de peb-

file werd gegenereerd en digitaal werd verzonden aan de energieprestatiedatabank; 

4° de plannen van het ontworpen gebouw, minstens op schaal 1/100. Die omvatten 

minimaal: 

a) een grondplan van elk niveau; 

b) alle gevels; 

c) doorsneden waarbij elk verschillende hoogteprofiel zichtbaar is aangegeven; 

d) de oriëntatie van het gebouw; 

5° de rapportering in 1°, 2° en 3° over het opgemaakte ventilatievoorontwerp, conform de 

STS-P 73-1, haar informatieve bijlage 5.1 en het STS-werkgroepdocument 

ventilatievoorontwerp. 

HOOFDSTUK 2. - EPB-Aangifte 

Art. 70. De EPB-aangifte bevat de volgende onderdelen: 

1° de ondertekende papieren afdruk van het hoofdformulier van de EPB-aangifte en haar 

bijlagen; 

2° het elektronisch bestand (epb-file of de peb-file) waarin de thermische isolatie, de 

energieprestatie en de ventilatie van het gebouw werd berekend; 

3° de elektronische versie van de EPB-aangifte (epba-file) welke uit de epb-file of de peb-file 

werd gegenereerd en digitaal verzonden werd aan de energieprestatiedatabank; 
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4° de plannen van het gebouw as-built, minstens op schaal 1/100. Die omvatten minimaal: 

a) een grondplan van elk niveau met per lokaal een unieke code die overeenstemt met de 

codering in het ventilatieformulier, de voornaamste afmetingen en de aanduiding van de 

toevoer- en afvoervoorzieningen voor ventilatie; 

b) alle gevels; 

c) doorsneden waarbij elk verschillende hoogteprofiel zichtbaar is aangegeven; 

d) de oriëntatie van het gebouw; 

e) plannen van de HVAC-installatie bij collectieve woongebouwen, scholen en kantoren 

waarvoor een E-peil berekend wordt; 

f) plannen van de verlichting bij kantoren en scholen waarvoor een E-peil berekend wordt; 

5° de stavingsstukken die horen bij de resultaten die via directe invoer zijn ingebracht in de 

EPB-software. 

6° de rapportering in 1°, 2° en 3° van de EPB-gerelateerde prestaties van de as-built 

ventilatie-installatie uit het prestatieverslag, conform de STS-P 73-1 en haar informatieve 

bijlage 5.2, informatieve bijlage 5.3, informatieve bijlage 5.4, met uitzondering van de 

punten 5.4.4 en 5.4.5 en conform met het STS-werkgroepdocument prestatieverslag. Het 

prestatieverslag bevat naast de opgesomde prestaties conform de STS-P 73-1 ook de unieke 

code van de EPW-eenheid. De STS-P 73-1 bevat ook een informatieve bijlage 5.5 waarin een 

kwaliteitskader wordt beschreven voor de evaluatie van de prestaties van residentiële 

ventilatie-installaties. De informatieve bijlage 5.5 moet verplicht worden gevolgd, opdat de 

behaalde prestaties van de ventilatie-installatie uit het prestatieverslag kunnen worden 

gebruikt in het kader van de energieprestatieregelgeving. 

Art. 71. Elke EPB-aangifte bevat een hoofdformulier met als bijlagen een formulier opdeling 

bouwproject en een transmissieformulier. Indien het gebouw waarvoor de EPB-aangifte 

wordt opgemaakt een woongebouw betreft, bevat de EPB-aangifte tevens een E-

peilformulier voor woongebouwen. 

Het model van het hoofdformulier en het model van de bijlagen bij de EPB-aangifte zijn 

respectievelijk als bijlage 20 tot en met 23 bij dit besluit gevoegd. 

HOOFDSTUK 2. - EPC bij de bouw 

Art. 72. Het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw is als bijlage 24 bij dit 

besluit gevoegd. 

Naargelang de bestemming van het gebouw waarvoor het energieprestatiecertificaat bij de 

bouw is opgemaakt draagt dit energieprestatiecertificaat de vermelding « Kantoor », « 

School », « Wooneenheid », « Wooneenheid met kantoor » of « Woongebouw ». 

HOOFDSTUK 3. - Energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen bij verkoop en 

verhuur 

Art. 73. Het energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur, 

zoals gevoegd als bijlage 25 bij dit besluit, bevat de volgende onderdelen: 

1° de datum van opmaak van het energieprestatiecertificaat; 

2° de identificatie van de energiedeskundige; 

3° de gebouwspecifieke gegevens, zoals het adres en de bestemming; 
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4° de uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw aan de hand van het kengetal en 

een label van A+ tot F, met aanduiding van referentiewaarden; 

5° de unieke code; 

6° de aanbevelingen voor een kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het 

gebouw, indien van toepassing. 

Het label van het energieprestatiecertificaat wordt aangeduid met volgende kleurcodes: 

1° A+: donkergroen 

2° A: groen 

3° B: lichtgroen 

4° C: geel 

5° D: lichtoranje 

6° E: oranje 

7° F: rood 

De labels van het energieprestatiecertificaat, vermeld in het tweede lid, hebben volgende 

grenswaarden: 

 

F > 500 kWh/(m2 jaar) 

500 kWh/(m2 jaar) >= E > 400 kWh/(m2 jaar) 

400 kWh/(m2 jaar) >= D > 300 kWh/(m2 jaar) 

300 kWh/(m2 jaar) >= C > 200 kWh/(m2 jaar) 

200 kWh/(m2 jaar) >= B > 100 kWh/(m2 jaar) 

100 kWh/(m2 jaar) >= A > 0 kWh/(m2 jaar) 

0 kWh/(m2 jaar) >= A+ 

 

De kleur van de titel en de lijnen onder de kopteksten en boven de voetteksten gaan mee 

met de kleurcode van het label van het EPC. 

Bij een EPC met label A of A+ vallen volgende onderdelen weg: 

1° overzicht aanbevelingen; 

2° energielabel na uitvoering van de aanbevelingen. 

HOOFDSTUK 4. - Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen 

Art. 74. Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, zoals gevoegd als bijlage 

26, bevat de volgende onderdelen: 

1° de identificatiegegevens van de publieke organisatie; 

2° de bestemming van het publiek gebouw; 

3° het kengetal van het publiek gebouw; 

4° de adviezen voor de gebruiker, indien van toepassing; 

5° de adviezen in verband met beheer en installatie; 

6° de identificatiegegevens van de energiedeskundige; 

7° de verklaring van de energiedeskundige, inclusief datum en handtekening van de 
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energiedeskundige; 

8° de geldigheidsduur van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen. 

Titel 5. - Verklaring op erewoord voor verslaggevers, energiedeskundigen type A en type B 

Art. 75. De verslaggever onderschrijft op de website voor het indienen van de elektronische 

versies van de EPB-aangifte eenmalig een verklaring op eer, die als bijlage 27 is gevoegd. 

Art. 76. De inhoud van de verklaring op erewoord voor de energiedeskundige type A is als 

bijlage 28 bij dit besluit gevoegd. 

Art. 77. De inhoud van de verklaring op erewoord voor de energiedeskundige type B is als 

bijlage 29 bij dit besluit gevoegd. 

Art. 78. De inhoud van de verklaring op erewoord voor de energiedeskundige type C is als 

bijlage 30 bij dit besluit gevoegd. 

 

 

Titel 6. - Energieprestatiedatabank en software 

Titel 7. - Energieprestatiecertificatendatabank 

Titel 8. - Opheffingsbepalingen 

Titel 9. - Overgangs- en slotbepalingen 

 

Art. 102. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. 

 

 


