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1 INLEIDING 

 
Dit document geeft de kosten verbonden aan een erkenningsaanvraag van een rekenprogramma voor de 
bepaling van de hulpvariabele L in het kader van de EPB-regelgeving. 
 

2 KOSTEN VERBONDEN AAN EEN ERKENNINGSAANVRAAG 

 
De kosten verbonden aan een erkenningsaanvraag verschillen al naar gelang de voorafgaande versie van het 
rekenprogramma voor verlichting al dan niet erkend is. 
 
Er zijn drie tarieven: 

 Tarief 1: tarief voor een erkenningsaanvraag voor een rekenprogramma dat nog niet erkend is. 
Dit tarief omvat eveneens de erkenningsaanvragen voor de volgende 4 versies van het 
rekenprogramma op voorwaarde dat het mogelijk is om de bestanden van de vorige versie te 
gebruiken bij een nieuwe erkenning (‘backward compatible’ rekenprogramma) 

 Tarief 2: eenheidstarief voor 4 opeenvolgende erkenningsaanvragen voor een rekenprogramma 
waarvan de vorige versie al erkend is en waarbij het mogelijk is om de bestanden van de vorige 
versie te gebruiken bij een nieuwe erkenningsaanvraag (‘backward compatible’ rekenprogramma) 

 Tarief 3: tarief voor een erkenningsaanvraag voor een rekenprogramma waarvan de vorige versie al 
erkend is maar waarvoor het niet mogelijk is om de bestanden van de vorige versie te gebruiken bij 
een nieuwe erkenning (niet ‘backward compatible’ rekenprogramma) 
Dit tarief omvat eveneens de erkenningsaanvragen voor de volgende 4 versies van het 
rekenprogramma op voorwaarde dat het mogelijk is om de bestanden van de vorige versie te 
gebruiken bij een nieuwe erkenning (‘backward compatible’ rekenprogramma) 

 
De kosten voor een aanvraag zijn momenteel: 

 Tarief 1: 6.000 €, exclusief btw. 

 Tarief 2: 2.000 €, exclusief btw 

 Tarief 3: 4.000 €, exclusief btw. 
 
Aanvragen die betrekking hebben op verschillende rekenprogramma’s of meerdere versies van eenzelfde 
rekenprogramma zijn niet toegelaten. In dat geval moet ieder rekenprogramma of iedere versie van een 
rekenprogramma het voorwerp uitmaken van een aparte aanvraag. Een aanvraag voor een nieuwe versie van 
een rekenprogramma kan slechts ingediend worden na voltooiing van de erkenningsaanvraag voor zijn 
vorige versie. 
 
De kosten kunnen regelmatig aangepast worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit document werd opgesteld door het departement Akoestiek, Energie en Klimaat van het 

WTCB met financiële steun en voor rekening van het Vlaams Gewest, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. 


