
   
 

 

 
Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving 

 

KOSTEN 
 
 
 

doc_0_G.c_NL_kosten_v3.0_20081028.doc 
 

28 oktober 2008 
 
 

Algemene Procedures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2/6 

Inhoudstabel 
 

1 INLEIDING .......................................................................................................................................... 3 

2 OVERZICHT PROCEDURES ................................................................................................................... 3 

3 KOSTEN VERBONDEN AAN DE DIVERSE PROCEDURES ........................................................................... 4 

3.1 Vaste kosten verbonden aan de procedure "Aanvraag"..............................................4 

3.2 Vaste kosten verbonden aan de procedure "Verwijdering van productgegevens" ..... 5 

3.3 Vaste kosten verbonden aan de procedure  "Foute productgegevens" ...................... 5 

3.3 Vaste kosten verbonden aan de procedure  "Wijziging van productgegevens" ......... 5 

3.5 Jaarlijkse kosten.........................................................................................................5 

4 FACTURATIE  ................................................................................................................................... 5 

5 VOORBEELD..........................................................................................................................6 

6 ALGEMENE VOORWAARDEN ................................................................................................................ 6 

7 INWERKINGTREDING ........................................................................................................................... 6 

8 VERSIEBEHEER .................................................................................................................................. 6 

 



  3/6 

1 Inleiding 
 

1.1 Instructies voor de lezer 

 

Dit document is onderdeel van een groep documenten die de procedures in verband met de 

EPB-productgegevensdatabank beschrijven. De volledige lijst van documenten wordt 

weergegeven in §6 van document doc_0.G.a.  De lezer dient de algemene procedures vooraf 

door te nemen voor een goed begrip van onderhavig document.  

 

1.2 Inleiding 

 

Dit document bespreekt de kosten verbonden aan de procedures in het kader van de EPB-

productgegevensdatabank. 

 

Ter herinnering worden de definities van de begrippen “status 1” en “status 2” herhaald.  

 

Status 1 : de productgegevens in de EPB-productgegevensdatabank worden zonder 

voorbehoud aanvaard door de bevoegde instanties bij het uitvoeren van een 

controle in het kader van de energieprestatieregelgeving.  

Status 2 : de productgegevens in de EPB-productgegevensdatabank worden niet langer zonder 

voorbehoud aanvaard in het kader van de energieprestatieregelgeving, de gebruiker 

verzamelt zelf de nodige bewijsstukken die aantonen dat de gebruikte gegevens 

conform de EPB-regelgeving zijn.   

 

De kosten verbonden aan het opnemen,vernieuwen  of  wijzigen van productgegevens in de 

EPB-productgegevensdatabank zijn volledig ten laste van de aanvrager. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest dragen de 

kosten voor het ontwikkelen van de databank en de initiële versie van de procedures. 

De kosten worden telkens bepaald per productsubgroep.  Een aanvrager die producten 

erkendheeft in verschillende productsubgroepen, zoals gedefiniëerd in de procedure 

doc_0_G.a_ “Algemene inleiding en definities”, zal dus voor iedere productsubgroep apart 

moeten betalen. 

 

2 Overzicht procedures 
 

Er zijn kosten verbonden aan de volgende procedures : 

 

1. aanvraagprocedure 

2. procedure “Verwijdering van productgegevens” 

3. procedure “Foute productgegevens” 

4. procedure “Wijziging van gegevens” 
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3 Kosten verbonden aan de diverse procedures 
 

3.1  Vaste kosten verbonden aan de procedure “Aanvraag” 

Aanvragen die meerdere productsubgroepen betreffen, worden aanzien als verschillende 

aanvragen. De procedure “Aanvraag” is van toepassing voor producten die nieuw zijn in een 

welbepaalde productsubgroep en voor producten die reeds aanwezig waren met status 1 op de 

productsubgroep en waarvoor de erkenningsperiode van 4 jaar afgelopen is.   

 

Wanneer de procedure “Aanvraag” van toepassing is op een groep van producten binnen 

éénzelfde productsubgroep met status 1 waarvoor de erkenningsperiode van 4 jaar afgelopen 

is, wordt de procedure steeds toegepast op alle productgegevens met status 1 in de betreffende 

productsubgroep.  

 

 

De  vaste kosten bij een  aanvraag variëren in functie van het aantal te erkennen producten in 

de betreffende productsubgroep.  Er zijn twee tariefgroepen: 

- groep 1 : aanvraag met 1 tot 100 producten in de betreffende productsubgroep 

- groep 2 : aanvraag met 100 of meer producten in de betreffende productsubgroep 

 

De vaste kosten voor een  aanvraag bedragen voor : 

- groep 1 : 150€ per product met een maximum van  600€ voor de producten in de 

productsubgroep (bijvoorbeeld: 300 € voor 2 producten, 600 € voor 70 producten) 

- groep 2 : in overleg met de Gewesten en de operator 

 

De facturatie gebeurt onmiddellijk na het ontvangen van het aanvraagdossier tot erkenning 

van gegevens in de EPB-productgegevensdatabank. Nadat de betaling ontvangen is wordt de 

aanvraag behandeld.  

 

Wanneer de aanvraag gebeurt door een sectorfederatie, dan wordt de sectorfederatie wat de 

kosten betreft niet als één aanvrager gezien, maar als x aanvragers met elk een aantal 

producten, resulterend in een classificatie onder groep 1 of 2, waarbij x het aantal fabrikanten 

is  dat via de sectorfederatie deel uitmaakt van de aanvraag.   De vaste kosten van de 

gegroepeerde  aanvraag bedragen dus x maal de individuele  vaste kosten. Een aanvraag als 

sectorfederatie heeft als consequentie dat de federatie verantwoordelijk is voor de correctheid 

van de gegevens en de volledigheid van de dossiers. De sectorfederatie duidt 1 contactpersoon 

aan die met betrekking tot de aanvraagdossiers communiceert met de operator.  

 

Bij een gegroepeerde aanvraag door een sectorfederatie wordt een korting toegekend van 25% 

op de totale vaste kosten van de gegroepeerde aanvraag.  Nadat de betaling ontvangen is 

wordt de gegroepeerde aanvraag behandeld.  
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3.2 Vaste kosten verbonden aan de procedure “Verwijdering van 
productgegevens” 

Voor de procedure “Verwijdering van productgegevens” worden geen vaste  kosten 

aangerekend. 

3.3 Vaste Kosten verbonden aan de procedure “Foute productgegevens” 

De vaste kosten voor de procedure “Foute productgegevens” in de EPB-

productgegevensdatabank zijn gelijk aan de vaste kosten bij de procedure “Aanvraag”. Deze 

vaste kosten zijn ten laste van de aanvrager, tenzij de gegevens ongewijzigd blijven na het 

beëindigen van de procedure. 

3.4 Vaste kosten verbonden aan de procedure “Wijziging van 
productgegevens” 

De vaste  kosten voor de procedure “Wijziging van productgegevens”  in de EPB-

productgegevensdatabank zijn gelijk aan de vaste kosten bij de procedure “Aanvraag”. 

3.5  Jaarlijkse kosten 

Voor een volledig kalenderjaar van aanwezigheid op de EPB-productgegevensdatabank  

worden per productsubgroep de volgende jaarlijkse kosten aangerekend in functie van het 

aantal erkende producten met status 1 in die productsubgroep: 

- groep 1 : 600€ per productsubgroep 

- groep 2 : bedrag overeengekomen met de operator en de Gewesten bij de aanvraag 

 

Hierbij worden de groepen gedefinieerd als: 

- groep 1 : aanvrager met 1 tot 100 producten met status 1 in de betreffende 

productsubgroep 

- groep 2 : aanvraag met 100 of meer producten met status 1 in de betreffende 

productsubgroep 

 

Wanneer de aanvraag gebeurd is door een sectorfederatie, dan wordt de sectorfederatie wat 

de jaarlijkse kosten betreft niet als één aanvrager gezien, maar als x aanvragers met elk een 

aantal producten, resulterend in een classificatie onder groep 1 of 2, waarbij x het aantal 

fabrikanten is  dat via de sectorfederatie deel uitmaakt van de aanvraag.   De jaarlijkse kosten 

bedragen dus x maal de individuele jaarlijkse kosten. Bij een gegroepeerde aanvraag door een 

sectorfederatie wordt een korting toegekend van 25% op de totale  jaarlijkse kosten.  De 

facturatie gebeurt aan de sectorfederatie.  

4 Facturatie 

 

Na ontvangst van de aanvraag stuurt de operator aan de aanvrager de factuur voor de vaste 

kosten. De factuur van de vaste kosten moet voldaan worden alvorens het dossier door de 

operator behandeld wordt. De vaste kosten zijn niet terugvorderbaar.  

De jaarlijkse kosten worden ieder jaar gefactureerd in het begin van het jaar.  

Wanneer het factuur niet binnen de geldige termijn voldaan is, worden alle gegevens van de 

aanvrager binnen de betreffende productsubgroep niet langer vermeld met status 1 maar wordt 

de status gewijzigd naar status 2.  
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5 Voorbeeld 
 

Fabrikant X dient  op 11 maart 2009 een aanvraag in voor 18 producten binnen dezelfde 

productsubgroep.  

Hij ontvangt hiervoor een factuur van 600 Euro dat moet voldaan worden alvorens de 

aanvraag behandeld wordt (vaste kosten §3.1).   Het dossier wordt aanvaard door de gewesten 

en op 15 mei verschijnen de producten op de EPB-productgegevensdatabank voor de  periode 

15 mei 2009 - 14 mei 2013.  In het begin van 2010 ontvangt hij een factuur van 600 Euro voor 

de aanwezigheid van de 18 producten op de EPB-productgegevensdatabank voor het jaar 

2010; idem voor het jaar 2011 (jaarlijkse kosten §3.5).  Op 26 juni 2011 dient hij een nieuwe 

aanvraag in voor 2 extra producten binnen dezelfde productsubgroep. Hiervoor ontvangt hij 

een factuur van 300 Euro dat moet voldaan worden alvorens de aanvraag voor deze extra 

producten behandeld wordt (vaste kosten: 2*150€ §3.1). Het dossier wordt aanvaard door de 

Gewesten en de 3 extra productgegevens verschijnen op de EPBD-productgegevensdatabank 

op 5 september 2011  In de loop van 2012 ontvangt hij een factuur van 600 Euro voor de 

aanwezigheid van 20 (18+2) producten op de EPB-productgegevensdatabank gedurende het 

ganse jaar 2012.  De periode van 4 jaar erkenning op de databank loopt af voor de 18 

produkten op 14 mei 2013. Indien de fabrikant wenst dat de producten aanwezig blijven op de 

EPB-productgegevensdatabank met status 1 dient hij een nieuwe aanvraag in voor een nieuwe 

periode van 4 jaar. Op dit moment worden alle aanwezige producten in de bepaalde 

productsubgroep aan de aanvraagprocedure onderworpen en samen verlengd voor 4 jaar. De 

aanvraag wordt behandeld zodra het factuur voor de vaste kosten van 600 Euro voldaan is.  

 

6 Algemene voorwaarden 
 

Het betalen van de factuur staat gelijk met het aanvaarden van de factuur. 

De algemene voorwaarden die de prestaties van de operator regelen zijn van toepassing.  

7 In werking treding 
 

Deze procedure “Kosten” treedt in werking vanaf 1 januari   2009:  

 

• De vaste kosten zijn verschuldigd voor aanvragen die toekomen bij de 

operator vanaf 1 januari 2009.  

• De jaarlijkse kosten zijn verschuldigd vanaf 1 januari 2009.  

 

De kosten kunnen jaarlijks worden aangepast. De meest aktuele versie van het 

kostendocument  is steeds van toepassing ook voor de jaarlijkse kosten van reeds erkende 

producten.  

8 Versiebeheer 
 
versie 3.0  

• Details kostenstructuur en facturatie 

• Prijszetting 


