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Waarom een energieprestatiecertificaat (EPC) ?

Tegen 2050 moet elk huis energiezuinig zijn. Concreet betekent dit dat elk huis even zuinig moet zijn als een huidige  
nieuwbouwwoning. Daarvoor werkt  de Vlaamse Regering samen met sectoren en organisaties – 33 in totaal – een  
Renovatiepact uit. Het Renovatiepact moet leiden tot meer renovaties, die gericht zijn op een duidelijke verbetering van de 
energieprestatie en het comfort van de woning. Daardoor zal het energieverbruik van de huishoudens minderen. Dat komt 
niet alleen het leefmilieu ten goede. Ook de koopkracht van de gezinnen wordt beschermd en het helpt in de strijd tegen de 
energiearmoede. 

Wie nu een huis koopt of huurt, krijgt met het EPC een inzicht in hoe de woning scoort op het vlak van energie. Op het 
EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over maatregelen om de woning energiezuiniger te maken. Met een goed EPC 
kunnen verkopers en verhuurders de energiezuinige kenmerken van hun woning extra in de verf zetten. 

Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning. 

De energiescore houdt geen rekening met het bewonersgedrag, maar alleen met de toestand van de woning zelf (isolatie, 
installaties …). Het bewonersgedrag (temperatuur in de woning, gebruik van elektrische apparaten …) heeft echter ook een 
belangrijke invloed op de energiefactuur. Naast een lage energiescore is een energiezuinige levensstijl noodzakelijk voor een 
lage energiefactuur. 

U kunt de energiescore van uw woning vergelijken met de energiescore van andere woningen in uw gemeente, provincie of 
Vlaanderen op www.energiesparen.be/testuwepc.

http://www.energiesparen.be/testuwepc


Het EPC vermeldt (technische) gegevens van de woning
die de energiedeskundige heeft gebruikt bij de opmaak van het EPC.

Het EPC bevat aanbevelingen om
de woning energiezuiniger te maken.

De energiedeskundige moet
het EPC altijd ondertekenen.

Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning.

U vermeldt de energiescore in advertenties (in kWh/m2).

U vermeldt het adres of de unieke code van het EPC in advertenties.

Welke informatie staat er op het EPC ?



Wie moet het EPC laten 
opmaken ? 

Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het 
moment dat u de woning te koop of 
te huur aanbiedt. Ook als u verkoopt 
of verhuurt  via een makelaar of nota-
riskantoor blijft u als eigenaar verant-
woordelijk voor de aanwezigheid  van 
het EPC. 

Het EPC wordt opgesteld door een 
energiedeskundige type A.  De lijst met  
erkende energiedeskundigen type A 
vindt u op 
www.energiesparen.be/epcparticulier.

Als u uw woning verkoopt, draagt u het 
originele EPC over aan de koper als de 
authentieke akte verleden wordt. Als u 
uw woning verhuurt, geeft u de huurder 
een kopie van het EPC. 

Als bij controle blijkt dat er geen EPC 
aanwezig is, krijgt u als eigenaar van 
de woning een boete tussen 500 en 
5000 euro. Spreek dus duidelijk af met 
uw makelaar wie een energiedeskundi-

Wanneer is een EPC nodig ? 

Het EPC is verplicht vanaf het moment waarop een woning, appartement, studio 
… te koop of te huur wordt aangeboden. 

In een aantal specifieke gevallen is er geen EPC vereist. Meer informatie daarover 
vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier/toepassingsgebied. 

Het EPC is tien jaar geldig, ook als de woning gedurende die periode opnieuw 
verkocht of verhuurd wordt. Als u intussen energiebesparende investeringen hebt 
uitgevoerd, kunt u het best een nieuw EPC laten opstellen. Op die manier kunt u 
aantonen dat de woning energiezuiniger is geworden.

ge aanstelt en de nodige acties onder-
neemt. Zo komt u niet voor onaangena-
me verrassingen te staan. 

Als er geen EPC aanwezig is op het  
moment dat de authentieke akte verle-
den wordt, meldt de notaris dat aan het 
Vlaams Energieagentschap en krijgt de 
verkoper  een boete.

http://www.energiesparen.be/epcparticulier
http://www.energiesparen.be/epcparticulier/toepassingsgebied


Wat doet de energiedeskundige ?

 
Het werk van de energiedeskundige begint met een verplicht bezoek aan uw wo-
ning. Tijdens dat bezoek verzamelt de  energiedeskundige alle gegevens die nodig 
zijn om het certificaat op te stellen. Hij baseert zich daarvoor op visuele vaststellin-
gen of op bewijsstukken. De energiedeskundige is verplicht om bij de opmaak van 
het EPC een strikt inspectieprotocol te volgen. 

De lijst van de aanvaarde bewijsstukken vindt u op 
www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat.
Als er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, bijvoorbeeld  voor muurisolatie, en als 
de energiedeskundige tijdens het bezoek de muurisolatie niet visueel kan vaststel-
len, zal hij rekenen met standaardwaarden die voor sommige parameters verschillen 
naargelang het bouwjaar van uw woning. U hebt er bijgevolg alle belang bij om alle  
mogelijke bewijsstukken waarover u beschikt, te verzamelen. Zo voorkomt u dat er 
minder gunstige standaardwaarden in rekening worden gebracht.

Op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat vindt u een aanstiplijst 
met documenten die nuttig kunnen zijn voor de opmaak van het EPC. Als zowel de 
eigenaar als de energiedeskundige dat document ondertekent, is er achteraf geen 
discussie over de aangeleverde documenten.

Vergeet de energiescore niet 
te vermelden in advertenties

Denk er ook aan dat u de energiesco-
re, uitgedrukt in kWh/m2jaar, moet 
bekendmaken in alle commerciële pu-
blicaties over uw woning. Op die ma-
nier kunnen geïnteresseerde kopers of 
huurders de energiescores van wonin-
gen goed vergelijken. U bent ook ver-
plicht om het adres van de woning of 
de unieke code van het EPC te publice-
ren. Als u verkoopt of verhuurt via een 
derde partij, bijvoorbeeld een notaris 
of een makelaar, is die ook verplicht 
om de energiescore te publiceren. Op 
het moment dat een woning te koop 
of te huur wordt aangeboden, moet 
het EPC beschikbaar zijn. Een melding 
“EPC in opmaak” op de advertentie is 
dus niet geldig. 

http://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat
http://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat


Wat als u de (juiste) energiescore niet vermeldt?
 
Wie een advertentie plaatst zonder vermelding van de energiescore, met een foutieve vermelding van de energiescore of zonder het 
adres of de bijbehorende code, riskeert een geldboete tussen 250 en 5000 euro.  Dat geldt zowel voor particulieren als voor profes-
sionelen, zoals makelaars en notarissen. 

Uitgebreide richtlijnen over de advertentieplicht vindt u op 
www.energiesparen.be/epcadvertentie.

Als u vragen, opmerkingen of klachten over uw EPC hebt of als u op zoek bent naar meer informatie over het Renovatiepact, kunt 
u contact opnemen via www.energiesparen.be, 
mailen naar energie@vlaanderen.be 
of bellen naar het gratis telefoonnummer 1700.

Verantwoordelijke uitgever : Luc Peeters, Administrateur-generaal, Vlaams Energieagentschap

Samenstelling, redactie en lay-out : Vlaams Energieagentschap 

Druk : Daddy Kate

Uitgave : februari 2016

http://www.energiesparen.be/epcadvertentie
http://www.energiesparen.be
mailto:energie%40vlaanderen.be?subject=

