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Reglement examen tot EPB verslaggever  

Doelgroep  

Volgende personen komen in aanmerking voor het examen voor EPB verslaggever: 

 Personen die de volledige opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’ succesvol hebben 

gevolgd bij UGain én geslaagd zijn in de projectopdracht. Het verkregen getuigschrift 

‘Energietechniek in gebouwen: basisopleiding voor kandidaat-verslaggevers’ mag maximaal 

10 maand oud zijn op de dag dat het examen bij UGain plaatsvindt.  

 Externe personen die een getuigschrift hebben behaald bij een andere erkende 

opleidingsinstelling tot EPB verslaggever. Dit getuigschrift mag maximum 10 maand oud zijn 

op de dag dat het examen bij UGain plaatsvindt en moet men kunnen voorleggen bij 

inschrijving voor het examen.  

 Geschorste verslaggever: mits het kunnen voorleggen van de schorsingsbrief van het VEA bij 

inschrijving voor het examen.  

 

Doel van het examen 

Na slagen voor het examen, ontvangt men het getuigschrift ‘Energietechniek in gebouwen : 

Aanvullende opleiding tot EPB verslaggever’, uitgereikt door de Universiteit Gent. Slagen voor het 

examen voor verslaggevers is één van de vier erkenningsvoorwaarden om te kunnen starten als 

verslaggever. Alle info omtrent de erkenningsvoorwaarden vindt u terug op : 

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/voorwaarden  

 

Voorwaarden voor deelname 

Om te kunnen deelnemen aan het examen tot EPB verslaggever bij UGain moet de examinant op de 

dag van het examen over een geldig getuigschrift beschikken van de basisopleiding tot verslaggever. 

Een geldig getuigschrift is een getuigschrift van de basisopleiding dat niet ouder is dan 10 maanden 

op de dag van het examen. 

Ook een geschorste verslaggever kan deelnemen aan het examen, mits het kunnen voorleggen van 

de schorsingsbrief van het VEA bij inschrijving voor het examen.  

Examendatum: 

Het examen zal plaatsvinden op 25/03/2019 van 14u tot 17u.  

 

Werkwijze voor inschrijving en betaling voor het examen 

 Examinanten dienen zich ten laatste 14 dagen vóór de examendag in te schrijven via 

ugain@ugent.be. Latere inschrijvingen worden niet aanvaard.  

https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/werken-als-verslaggever/voorwaarden
mailto:ugain@ugent.be
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 Bij inschrijving dient de examinant de nodige documenten mee te sturen (geldig 

getuigschrift/schorsingsbewijs), alsook zijn facturatiegegevens. Indien men een geldig 

getuigschrift/schorsingsbewijs kan voorleggen, kan men deelnemen aan het examen. Om uw 

inschrijving correct te laten verlopen, hebben wij ook uw rijksregisternummer nodig.  

 Deelnameprijs voor het examen bedraagt 500 euro (dit bedrag is vrijgesteld van BTW). De 

ingeschreven examinant ontvangt per mail de factuur die men binnen de 30 dagen na 

ontvangst dient te betalen.  

 Voor de deelnemers die bij UGain de erkende opleiding tot verslaggever hebben gevolgd én 

hun geldig getuigschrift is niet ouder dan 10 maanden, is deelname aan het examen gratis. 

 Voor examinanten (die over een geldige inschrijving voor het examen beschikken) die niet 

aanwezig zijn op de dag van het examen (gewettigde of ongewettigde afwezigheid), wordt 

geen examenherkansing voorzien. Ze dienen de ontvangen factuur te betalen.  

 Door in te schrijven op het examen geeft u aan dat u de algemene examenvoorwaarden voor 

dit examen onderschrijft. 

 

Opbouw van het examen 

 De opleiding bestaat uit 4 modules (module 1 ‘EPB regelgeving en berekeningsmethodiek’ – 

module 2 ‘Bouwfysica’ – module 3 ‘Technische installaties’ – module 4 ‘EPB toepassingen’).  

 Van iedere module zullen er minstens twee vragen gesteld worden: dit zullen open vragen 

en/of multiple choice vragen zijn. In totaal zullen er dus minstens 8 vragen gesteld worden. 

 Het examen is een schriftelijk, gesloten boek examen.  

 Bij inschrijving voor het examen ontvangt men de vragenlijst waaruit de open vragen zullen 

geselecteerd worden.  De multiple choice vragen krijgt men niet op voorhand.  

 Enkel een rekenmachine is toegestaan (geen laptop, tablet, gsm,…). 

 Bij het opstellen van het examen wordt er op toegezien dat het voor de cursisten mogelijk is 

om het examen af te leggen binnen de vooropgestelde examenduur. 

 Volgende inhoud, zoals wettelijk vastgelegd in Bijlage I bij het Ministerieel Besluit van 14 

november 2014, zal afgetoetst worden: 

 EPB regelgeving en EPB eisen in Vlaanderen 

 EPB berekeningsmethodiek 

 Gebouwen: geometrische kenmerken, bouwtechnieken, bouwfasering 

 Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en –winsten 

 Technische installaties: in relatie tot het E-peil en in bestaande gebouwen in relatie tot 

de installatie-eisen bij renovatie 

 Hygiënische ventilatie 

 EPB-meetcodes, software en toepassingen, technische fiches, certificaten 

 Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen bouwteam 

 

Duur van het examen 

Het examen duurt maximum 3 uur. 
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Organisatie 

Het examen wordt normaliter georganiseerd in de UGain leszaal, gebouw 904, Technologiepark te 

Zwijnaarde 

 

Fraude  

Indien de verantwoordelijke toezichter vermoedt dat de examinant bij het examen fraude of 

onregelmatigheden pleegt, zal deze het lopende examen voor die examinant onmiddellijk beëindigen 

en slaagt de examinant niet. 

Spieken wordt aanzien als fraude. Het bij zich hebben en/of het gebruik maken van een digitaal of 

elektronisch (communicatie)middel tijdens het examen, wordt aanzien als fraude. 

 

Examenresultaat 

 Het resultaat van het examen wordt uitgedrukt in één examencijfer. Bij 50% en meer is men 

geslaagd. Indien men minder dan 50% behaalt, is men niet geslaagd. 

 Er wordt geen herkansing/ tweede zittijd georganiseerd.  

 Het examenresultaat wordt per e-mail meegedeeld aan de examinant, dit ten laatste 10 

werkdagen na de examendatum. 

 Het examenresultaat (geslaagd/niet geslaagd) zal ten laatste 10 werkdagen na de 

examendatum opgeladen worden door UGain in de energieprestatiedatabank.  

 Bij vragen omtrent het examenresultaat kan men in eerste instantie terecht bij UGain 

(ugain@ugent.be). Het is mogelijk om een afspraak te maken om het afgelegde examen te 

komen inkijken. Bij betwisting van het examenresultaat kan UGain een afspraak regelen met 

de wetenschappelijk coördinator van de opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’ zodat deze 

samen met de examinant het afgelegde examen kan overlopen.   
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