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Kennisdeling met info ENERGIEVOORZIENING & Perspectief samenvatting S-peil EPW/EPN Geb 
Duurzame ontwikkeling Klimaat doelstelling CO2  HE  (hernieuwbare energie)  20%  tegen 2021,  niettegenstaande daling energieprijs, zal de 
energiefactuur blijven stijgen (wegens doorrekening kosten netwerkbeheerder (Nu 0,07 €/Kwh x 3,7 kosten) etc. Wie vandaag niet inzet op renewables, 
zal de waarde van zijn woning hypothekeren. De sector kan nog sterk innoveren op het vlak van hernieuwbare energie door  “ESS “(Renewable Energies 
and Storage Systems) nl: de overschotten aan warmte en elektriciteit op te slaan, dat wordt de toekomst van de HE. 

Consumenten willen hun volledige energiebehoeften van hun eigen hernieuwbare energiebron, in België het meest waarschijnlijk en bij 
voorkeur,door hun dakfotovoltaïsche (PV)  om hun huis met elektriciteit te voorzien, verwarming te leveren en eventueel te voorzien in 
een laadapparaat voor mobiliteit. Autonomie Pv alleen 65%+Mypv70%+ESS 85%+HPS 100% (volledige tekst aanvraag Hocotec) 
Bij nieuwbouw S31 http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/S-peil.pdf is er actieve primaire energieproductie (PER) vereist, 
van min 15kWh/jaar/m² ( nu ook EPN geb.) uit hernieuwbare bronnen, Pv -Pth (zonneboiler) - WP - Fuel Cell - Biomass (pellets ) 
In geval Renovatie (25% waarde of 75% bouwschil) ≤ E90 en bij vervanging warmteopwekkers systeemeisen voor techn. installaties min. 80% ŋ  
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbeisenIER.pdf  
 

Melding gedaan of 
stedenbouwkundige 
vergunning vanaf … 

Residentieel 
EPW-eenheden 

EPN Kantoor- en 
schoolgebouwen 

EPN 
Kantoorgebouwen 
van publieke org. 

1 januari 2018 
 S31 (+/-E40) 
Alleen Nieuwb. 

E50 E45 

  1 januari 2019 S31  E50 E40 

1 januari 2020 S28 (+/-E35) E50 E 40 

1 januari 2021 S28 = BEN E30 E50 E 40 

 
2018 Vlaanderen verplicht  S31  &  WONINGPAS   www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/wijzigingenEPB-eisen_2017.pdf  
Het S peil (schilpeil) houdt enkel rekening met vorm efficientie (equivalente boloppervlakte) ,transmissieverliezen, infiltratieverliezen en zonnewinsten. 
Naast beschaduwing wordt ook automatische zonnewering ingerekend ,De muur naar een aangrenzende verwarmde ruimte wordt als een 
verliesoppervlak beschouwd (RF 0,2) en om ook met de zomersituatie rekening te houden, zal de temperatuur van de aanliggende muur in functie van 
de maand van het jaar bepaald worden, een S-peil voor elk appartement. & Bouwknopen via U-waardetoeslag. De bewuste ventilatie +/- 20% energie 
verbruik is NIET meer verrekend in het S peil. Als niet voldaan is aan de S-peil eis, bedraagt boete 1,5 euro per afwijking van 1 kWh. De maximale boete 
bedraagt voortaan 10 euro per kubieke meter beschermd volume dat nieuw gebouwd , gerenoveerd wordt of een functiewijziging ondergaat, en nu 
nooit meer dan 20.000 euro.  
 
Om het S-peil te verlagen kunnen een aantal maatregelen genomen worden: Meer zware materialen gebruiken binnen de geïsoleerde schil, m.a.w. 
meer thermische massa. (Vb Energieopslag in lichte bouwmaterialen, vb BioPC Mat als temperatuurstabilisator, massa voor houtskelet).Het oplossen 
van bouwknopen en meer isoleren. Een betere luchtdichtheid van de bouwschil. Beschaduwing van ramen inrekenen. De grootte, oriëntatie en 
zonnetoetredingsfactor (g-waarde van het glas) van de ramen optimaliseren. Zo weinig mogelijk verliesoppervlakten en kiezen voor een zogenaamd 
vormefficiënte geometrie. De beste vormefficiëntie wordt bekomen door de bolvorm zo veel als mogelijk te benaderen. 
 
Nieuwe ventilatie-eisen Epb  reeds vanaf 1-1-2016 met ventilatie verslaggever (https://www.ikventileerverstandig.be/kwaliteitskader/), vóór de start 
van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken; na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem laten 
opstellen 2018 service en tarief HOCOTEC (zie pag.3).Los van de boete voor de S-peil eis, krijgt de verslaggever voortaan ook een boete van 150 euro  
per niet-gerapporteerde ruimte waarvoor er ventilatie-eisen gelden 
   
2015 Brussel  moet passief zijn, en treedt de BWLKE in werking, Controle instantie” BIM”2021 Eu eist  NZEB (Nearly zero energy buildings) 2019 voor de 
openbare gebouwen  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_energy&doc=PEB Eisen upd 201603.pdf 
 
PREMIES : 2017 totaalrenovatiebonus combineer binnen de 5 jaar drie of meer van onderstaande groene investeringen.  Dak – Beglazing - Muur –Vloer 

–Warmtepomp - Zonneboiler (2018, 550 €/ m²)Premie isolatie vanaf 2018 nog 5 €/ m2 kelvin/W) Onroerende voorheffing  korting E30 >50% - E20 

>100%  gedurende  eerste 5j Premies: woning E20> 1800€ + 50€/- punt App 800€ en 30€/-punt 
  
Korte en lange termijn storage oplossingen voor verhoging rendement en autonomie bij gebruik van Pv/Ph-installaties. 

• Brandstofcellen om onafhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet met mogelijkheid LT-opslag Cella pellets (carbyn)  
• Alternatieve systemen, Pth-opslag H2O , als Gesmolten Zout, PCM (parafine , Eispeicher etc  (zie tekening pag.2 ) www.jenni.ch 
• Hedendaagse batterijen Levensduur 20j ( vanadium flow redox >50j ) en kunnen  genoeg energie opslaan voor het dagelijks energieverbruik  

robuust en goedkoop (100 €/kWh) en in onderzoeksfase zelfs beneden de 10 €/Kwh Continu verbeteren-opslag capaciteit Lood (jaar 1859) 
35Wh/kg -NimH 70 Wh/kg - sodium-ion- 90Wh/kg - Li-ion LFE  150 Wh/kg 
http://technotheek.utwente.nl/wiki/Opslag_van_elektrische_energie   

• ESS in Duitsland reeds voor 67% verplicht, in nieuwbouw met Pv-dak, (maar ook gesubsidieerd om te mogen aansluiten op het net) en sinds 
1 jan. 2016  Denemarken geen toelating meer CV fossiele brandstof - nooit in nieuwbouw noch verbouwingen. 

• Hybride-oplossingen.: Meer en meer  wordt  de WP ook gebruikt in combinatie met fossiele brandstoffen , een oplossing om voor het 
piekverbruik de investering te beperken (of samen met buffering een hoogst interessante oplossing, A.L.E.C.-Energia, CTC en Rotex). 

• Bij renewables denken we spontaan aan een zonneboiler, PV zonnepanelen of een warmtepomp, maar ook het gebruik van biomassa (Vb 
Pellets als seizoens opslag E Pth) of warmtekrachtkoppeling vermindert het E-peil.  

 
Nieuwe evoluties-begrippen komen op ons af, zoals de “Energiewende” (De vierde Industrial Revolution & Circular productie)   
 “ IoT “( internet on Things- Curie module ) Smartgrids-3D printen van gebouwen, Geogrind (ontbrandbaar maken isolatie).Verdere info  vind u via HOCOTEC 
“Foundation on Economic Trends” Energie sparen-Ode-ARIB-Upgrade energy. Retscreen, etc 
Totaal Pv prod wereldwijd in 2014 : 177,6 Gigawatt. Nu in 2017 reeds 306,5 Gigawatt. Het is echter niet al goud dat blinkt: Al deze technologieën 
vragen soms ook meer gebruik van primaire grondstoffen, voor de productie van 1kw Pwind zou 6 tot 14 keer meer Fe nodig zijn en ingeval Pv van 
11>40 keer meer Cu, wat neerkomt in 2050 op 2x mondiale productie van 2011! 

 
 

mailto:info@hocotec.be
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/S-peil.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbeisenIER.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/wijzigingenEPB-eisen_2017.pdf
http://www.phasechange.com/
https://www.ikventileerverstandig.be/kwaliteitskader/
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_energy&doc=PEB%20Eisen%20upd%20201603.pdf
http://www.jenni.ch/
http://technotheek.utwente.nl/wiki/Opslag_van_elektrische_energie
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Primaire Energiebesparing door energie-opslag 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                      
 

 
  

Energieverbruik woning ± 3.500 kWh/jaar Met PV & ESS 1.000 
kWh/jaar  
 
- Fronius/Eneco – TESLA (lithium) 
- Mercedes en BMW  (lithium) 
- Redox flowbatterijen 
- Sodium / Metal Air batterijen 

PCM 

H2O 

H2  Electrolyse HPS 100% autonomie 
(of aardgas)  10m² Pv batt.bank 25kWh 
13.450 Kwh/j. – Pth 200L/d. 

Biomass Seizoensopslag & steeds 
beschikbaar 

Oplossing verwarming Pv/Ess met waterstof + SWW via vent. D 

mailto:info@hocotec.be
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Een overzicht met enkele conversities naar Kwh en m2, ramingen, oplossingen opwekking primaire energie uit 
hernieuwbare bronnen met korte en lange termijn storage.  
PE 2,6                                 >    PER 1,0 / 1,30 / 1,75  
 
El 0,25 €/Kwh (0,07 x 3,7 kosten) = 2,3 x Gas 
Gas 0,05 €/Kwh (0,023 x 2 kosten) = 1/5 El > 1m³ = 10Kwh = 1l benzine, 1Kg steenkool,2l Methanol,(7,5€/L) 2Kg Hout, 0,3 l. H2, Uranium 220 Gw  
Pv 150 €/m² = 175 Kwh/j (zomer 2/3 (± 3.000 Kwh) – winter 1/3 (± 1.500 Kwh) Netwerkkost 100 €/Kw AC) Geconditioneerde m² ᶯ 20% (toekomst 80%) 
Pth 260 €/m² = 360 Kwh/j (zomer 65% – winter 35%) ᶯ 40%  
Wp gas absorption ᶯ 165% 
Fuel Cell H2 Electrolyse , Methanol ᶯ reform gas > productie El en Pth - Micro Bio Full Cell BE AMR ᶯ 82% 

 
Verbruikers Gemiddelde woning (150m²) = EL. 5.000 Kwh/j. = 12 Kwh/dag - Pth x Kwh/j. 
Ventilatie 25% EL.+ Pth (750Kwh/j) - Infiltratie 40 Kwh/j.- Dampkap 25Kwh/j. 
Sww 39 % (S31) 150 L (3à4 pers.) 2.000 Kwh/j, 6Kwh/d.- Kost EL.575 €, Wp EL. 348 €, gas 125 €, Pv EL 200 €, Pv Wp EL. 124 €, 1°C/L  0,88 Kwh 
Cv X Kwh. Gas – Wp Geo / Lw / Gas / accumulatiekachel Pv 
 

Storage 
Buffervat H2O 1.000 > 1500 L of 30 L Salt solution (verliezen 10%), ECOvat ondergr. / Jenni technics, PCM, gesmolten zout (Na …),  
Mypv 7 pv serie > 238V – 8,81 A = 8Kwh/dag (69% cov.) 
Accu 450 €/Kwh  ᶯ 82%  (samen met Mypv  resulteert dit in 70/80% eigen gebruik geproduceerde stroom of onafhankelijkheid van het net) 
Wkk 10 Kwh/d. (sterling motor) 

 
Energie Studies/ simulaties  particuliere projecten: Autonomie – Warmteopwekkers – Afgiftesystemen-Zelfconsumptie & storage 

 

    
We zijn  een multidisciplinair collectief van erkende Epb verslaggevers, Warmteverliesberekenaars Ventilatieverslaggevers, Veililgheids 
coordinators & Experts  in primaire energie uit HE (Hernieuwbare energie bronnen) en ESS (energy storage systems) voor maximale  
AUTONOMIE, en  aanvaarden opdrachten die toegewezen worden aan deze specialisten volgens hun expertise, en waarbij een 
holistische kijk ,de inleiding, opvolging, administratief en financieelgedeelte, door HOCOTEC wordt afgehandeld.  

Hocotec / Jean-Pierre BOHEZ One stop info bureauvoor Architecten & Studiebureaus  0474 31 00 46 - jb.bohez@hocotec.be   

Machelendorp 2H, 9870 Zulte 
 

 

A.1 Adviserende Epb kompleet (Epb-diverse Calculaties met voorstellen, Startverklaring, en Eindverslag met 

Veiligheidscoordinatie,. Kostprijs steeds offerte volgens plan (Nieuwbouw BASIS 1.295€) 
 
A.2 Extra simulaties keuze bv. Oppervlakte ramen, beschaduwing, Primaire Energie HE: 145,00 € 
 
A.3  Ventilatie Verslag 350,00 €  - Luchtdichtheidstest 350,00 €( Steeds offerte) 
 

A.4        Onafhankelijke Energie Studie CV met warmteverliesberekening diverse oplossingen 
             en dekkingsgraad eigen productie Pv-Pth en Consult Energie opslag en Autonomie (HPS):  
                  Duurzame energie oplossingen - offerte volgens plan (595,00 €) 

- WP Hybride of Bodem-lucht captatie of direct door gas aangedreven met directe Pv aansluiting en ESS. 
- Pv met Fuell Cell “stand alone” oplossingen – Autonomie & Self consumption 
- Pv (Solar panelen) Pth (thermisch) – pellets – windkracht – etc. Second opinie van reeds bestaande installaties of offertes. 

A.5 Onafhankelijke energiestudie ELECTRA verbruikers, productie, storage, diverse oplossingen en dekkingsgraad eigen    
                 productie Pv en ESS, Pwind – offerte volgens plan (395,00 €) 
A.6 Kennisdeling via B2Build seminaries (3° Long, 5° Gevel, IT central, BIM platform) 

 
Alle prijzen zijn exclusief btw. 

mailto:info@hocotec.be
mailto:jb.bohez@hocotec.be
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ONESTOP INFO BUREAU - HOCOTEC 

Energieadvies 
Warmteverliesberekeningen 
Hernieuwbare energie-
oplossingen ESS 
EPB-verslaggeving & 
veiligheidscoördinatie 
Infobezoeken architecten 

 

 
 

Nu ook kennis delen voor de 

bouwprofessional via: B2Build 

HOCOTEC : 
Collectief Experts HE ,onder leiding  
Jean-Pierre BOHEZ - zaakvoerder 
Machelendorp 2H 
9870 Zulte 
0474 31 00 46 – www.hocotec.be  

Studie en Offerte aanvraag : 
Contacteer: jp.bohez@hocotec.be  
Jean-Pierre BOHEZ - 0474 31 00 46   

Collectief : Ir en experts : 
Epb - WVB - VC - ventilatieverslag.  
ir. Staf Steyaert / Rik De Bosscher /J. Samyn 
Missiaen Thijs Epb nr. 06310 

Pv Esthetische oplossingen 
ESS Power management sys 
Li-ion  LFE batterijbanken 
(vanaf 4.500 €) - Sun tiles   
 

 

 Studie en Offerte aanvraag : 
Contacteer HOCOTEC cvba  
Jean-Pierre BOHEZ - 0474 31 00 46 
Machelendorp 2H 
9870 Zulte 

Oplossing BEN woning E30 
Volledige autonomie 
HPS.Brandstofcell / Electrolyse 
B. Verwarming / koelng via 
ventilatie D kanalen met Wp 
en recup Pth  SWW /Wp boiler 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Collectief HOCOTEC: Ir en experts : 
Installatie  bedrijven en fabrikanten 
Studie en Offerte aanvraag : 
Contacteer HOCOTEC cvba  
Jean-Pierre BOHEZ - 0474 31 00 46 
jp.bohez@hocotec.be  
Machelendorp 2H 
9870 Zulte 

 

 
 
Ventilatie wtw met sww en verw. 
 

 
  

 

 

 

PARTNERS (selectief actief – passief) 

PRODUCT OF OPLOSSING PRODUCENT 
ZAAKVOERDER OF CEO VAN HET 

BEDRIJF 
EXPERTEN IN DE MATERIE 

Orama Minimal Frames Ṫ (25mm)    
VIEW (850 €/m² geplaatst) 
Maximale transparantie en 
optimale isolatie met glas tot 
UW0.7, hoogte tot 5 meter,  
Schuivende vleugel tot 18m²  

 

Baku NG (New Generation) VIEW 

Miel Kurris - zaakvoerder 
Grote Steenweg 1 – 9840 De Pinte 
T +32(0)9 282 23 34 
Gsm: +32(0)472 38 80 48 
https://www.view.design/ – 
info@baku.be  

Studie-, Offerte- en Installatie-aanvraag 

Contacteer: VIEW Orama Minimal 

Frames :Brecht De Geest - business unit 
manager T +32(0)468 30 40 52 

brecht@view.design 

VIAKAN:  
Toegankelijkheid gebouwen   

Viadot geleidingen 
Antislip voorzieningen  
VIA-TAPE en VIA-GRIP 
Aanduidingen in braille  

VIAKAN bvba  zaakvoerder:  
van Kan Chr.  
VIADOT-VIA INOX-VIAPAD-VIAGRIP 
Kasteelstraat 8b 
1650 BEERSEL           +32(0)2 331 25 63 
www.viakan.be        info@viakan.be  

Contacteer:    van Kan Christian 
+32(0)2 331 25 63   -  +32(0)476 77 92 67 
Christian.vankan@vankan.be 
Selectieve introductie voor gebouwen 
met verplichting toegankelijkheid 
personen met beperkte mobiliteit 

Super Efficient & accuraat  
Pv  & Wp installer 
Offerte binnen 24 u 
Diverse soorten pv panelen en 
omvormers 
Honderden referenties  
Privaat & Bedrijven  

ATOM BVBA  09/278 00 00 
Zkv ing. Tom Vanneste 
Schouwingstraat 43C2  
9032 WONDELGEM  
www.atom-solar.be         
Itom@atom-solar.be  

Studie en Offerte aanvraag 
Contacteer ing. Tom Vanneste 
0494/383 088 
www.atom-solar.be          
Itom@atom-solar.be  

Modulaire Energie Monitor 
Meet energiekosten, gas – water 
– elektriciteit  
Air quality meter 
Past in meterkast 
3 jaar lokale dataopslag 

 

Qonnex bvba 
Dirk Jaspaert - zaakvoerder 
Hollestraat 12 - 9310 Aalst 
T +32(0)473 39 89 07 
Fax: +32(0) 53 41 50 02 
www.2-wire.be - info@2-WIRE.be  

Studie en Offerte aanvraag 
Contacteer 2 Wire/ Qonnex bvba 
Dirk Jaspaert 
T +32(0)473 39 89 07 
dj@2-wire.be  

CIGS flex lightweight PV 
2,40 Kg/m² - dikte 2,50 mm 
ᶯ 17% (before 8%) 
easy to install – flexibel 
Geen draag stuctuur  nodig 

 

Mia Solé 
Walsh Avenue  Santa Clara, USA 
Distribution Europe : 
Blv. Louis Smidt 29  1040 Brussel 
www.miasole.com  

Studie en Offerte aanvraag 
Belgium : 
Contact : Marc Van Ginneken 
Dikke Beukenlaan 113   1020 Brussel 
0466 360 888  info@fanahmtextiles.com 
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