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Overzicht M5.1: Inleiding

• Warmtetransport : fysische principes
• Nut van een goede isolatie
• Transmissie-eisen in de EP-regelgeving
• Transmissie in het E-peil
• Diverse
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Warmtetransport: fysische principes

Warmtetransport (van een warmere naar een 
koudere materie, medium of omgeving) kan via 
3 mechanismen optreden :

• Geleiding
• Convectie
• Straling 
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Geleiding

• Warmtetransport in vaste 
stoffen of stilstaande fluïda
(zonder globale verplaatsing van 
materie)

• Belang bij berekening van 
U-waarden: 
– Warmtegeleidbaarheid van 

bouwmaterialen (λ)

λ
(W/mK)

isolatie-
materialen

T (°C)
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Convectie (natuurlijk of gedwongen)

• Natuurlijke convectie: warme lucht is lichter dan koude lucht, waardoor 
luchtstromingen ontstaan (warmte verplaatst zich tezamen met de 
luchtstroming)

• Belang bij de berekening van U-waarden : 
Luchtstromingen langs wanden of in luchtlagen :
– warmteovergangsweerstand aan oppervlakken varieert  i.f.v.  richting 

van warmtestroom, windsnelheid en temperatuurverschil  
– warmteweerstand van luchtlagen verkleint (bv. geventileerde spouw)
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reflectie
absorptieabsorptie

door-
gelaten

heruitstraling

Straling
• Warmtetransport door straling (via elektromagnetische 

golven, geen medium nodig)
• Belang bij de berekening van U-waarden :

– warmtereflecterende lagen verminderen het warmtetransport 
door straling  (bvb. coatings op beglazingen, alu-schermen
als begrenzing van luchtlagen/spouwen of achter radiatoren)
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Nut van een goede isolatie van de gebouwschil

• Winter:
– energiebesparing
– verwarmingsinstallatie: kleiner vermogen (ketel, radiatoren, ...)
– hogere binnenoppervlakte-temperaturen:

• beter thermisch comfort : de comforttemperatuur hangt af van de 
luchttemperatuur (convectief) en de wandtemperatuur (straling)

• beperking van het risico op condensatie en schimmelvorming

• Zomer: minder warmtewinsten
– minder risico op oververhitting
– in geval van koeling: minder verbruik

• Ter herinnering : thermisch comfort hangt ook af van :
– luchtsnelheid
– relatieve luchtvochtigheid
– metabolisme
– kledij

worden niet beschouwd in de 
berekening van de U-waarden
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Ter illustratie: beter comfort door hogere
oppervlaktetemperatuur bij beglazingen

-10°C

0°C

10°C

20°C

enkele
beglazing

Ug=5.7 W/m².K

gewone dubbele
beglazing

Ug=2.9 W/m².K

verbeterde dubbele
beglazing

Ug=1.2 W/m².K

-3.2°C -2.2°C
-6.5°C

8.7°C

-8.6°C

15.3°C

binnen-
temperatuur

buiten-
temperatuur
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Overzicht M5.1: Inleiding

• Warmtetransport : fysische principes
• Nut van een goede isolatie
• Transmissie-eisen in de EP-regelgeving
• Transmissie in het E-peil
• Diverse
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EP-regelgeving
• Energieprestatiedecreet
• Uitvoeringsbesluit

– Bijlagen:
• I   : E-peil van woongebouwen
• II  : E-peil kantoor- en schoolgebouwen
• III : Umax/Rmin – waarden
• IV : koudebruggen
• V  : ventilatievoorzieningen in woongebouwen
• VI : ventilatievoorzieningen in niet-residentiële gebouwen

Alle teksten beschikbaar op CD-ROM van EPB-software en op : 
www.energiesparen.be/energieprestatie

De referenties in de presentaties (hoofdstukken, bijlagen, ...) 
verwijzen reeds naar het referentiedocument (in voorbereiding).

+ Referentie
document 

transmissie
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EPB : eisenpakket

• Geldende EPB-eisen zijn afhankelijk van:
- de bestemming van het gebouw (woning, kantoor, 

school, industrie, …)
- de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie,…)

• Verschillende soorten eisen :
- Energieprestatie: maximaal E-peil
- Binnenklimaat :

- Minimale ventilatievoorzieningen
- Beperking van het risico op oververhitting in de zomer 

(enkel voor woningen)

- Thermische isolatie:
- Umax of Rmin van de constructieonderdelen 
- Maximaal K-peil
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EPB-eisen : Umax en/of Rmin

• Garantie voor goede isolatie van de wanden van de gebouwschil 
(comforteis = vermijden van koude binnenoppervlakken)

• Betere spreiding van de isolatie in de gebouwschil

• U = 1/RT

• RT = Rsi + Rmuur + Rse

B
I
N
N
E
N

B
U
I
T
E
N RsiRmuurRse

U = 1/RT

Rmin : berekend van oppervlak tot 
oppervlak
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EPB-eisen : maximaal K-peil

• Maximaal K-peil :
– garandeert een goede isolatie van de gebouwschil (eis op 

gebouwniveau) 
– K-peil wordt automatisch berekend door de software

ΤH

AT
KmW

A
HU

T

T
m ²/=

K ≤ Kmax

K = f (Um,V/AT)
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K45 en Umax (of Rmin)

Minimale 
ventilatie-

voorzieningen

Minimale 
ventilatie-

voorzieningen

woon-
gebouwen

kantoren
& scholen

andere
specifieke

bestemming

industriële
bestemming

E100
E100

(per eenheid)
+zomereis

thermische
isolatie

ventilatie

energie-
prestatie

K55 of
Umax (of Rmin)

Wel nodig
volgens 
EPBD

Niet nodig 
volgens 

EPBD

EPB-eisen : overzicht (nieuwbouw)

EPBD : Energy Performance of Buildings Directive

handel, horeca, sport, cultuur, ziekenhuis,…
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EPB-eisen : timing
• Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2006

– Umax-waarde wanden gebouwschil
– K-peil OF E-peil (indien E-peil van toepassing)

(beide moeten wel berekend worden)
– Ventilatievoorzieningen
– Verplicht opstellen van energiecertificaat

• Bouwaanvragen vanaf 1 juli 2006
(wordt allicht verschoven tot 1 januari 2007)
– Umax-waarde wanden gebouwschil
– K-peil EN E-peil (indien E-peil van toepassing)
– Ventilatievoorzieningen
– Verplicht opstellen van energiecertificaat

• Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2007
– Umax voor deuren en poorten

• Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2008
– Ook koudebruggen verplicht mee in te rekenen
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EISEN : Umax-waarden [W/m².K] of Rmin [m².K/W]

Umax = 0.6

Umax = 1

Umax = 0.4

Umax = 0.6

Umax = 1

App. 1

App. 2

Nota 2 : alle ruimten in  
gebouwen op een aan-
grenzend perceel mogen 
als verwarmd beschouwd 
worden

Nota 1 : voor 
tussengelegen 
vloeren wordt de 
warmteflux van onder 
naar boven 
beschouwd

Perceel 1 Perceel 2

BV1 BV2
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EISEN : Umax-waarden [W/m².K] of Rmin [m².K/W]

Umax = 0.4
Rmin = 1.0

Umax = 0.4
Rmin = 1.0

Umax = 1

App. 1

App. 2

Umax = 1

Nota : voor vloeren boven de 
buitenomgeving (lucht) geldt 
Umax = 0.6

Perceel 1 Perceel 2

BV1

BV2

AOR

b.U ≤ 0.6 (*)

(*) b = temperatuurreductiefactor (zie M5.4)
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EISEN : Umax-waarden [W/m².K] of Rmin [m².K/W]

Rmin=1.0Umax = 0.4
Rmin = 1.0

Umax = 2.9Umax = 3.5

Glasbouwstenen

Umax=1.0

Perceel 1 Perceel 2

Umax= 1.0

Deuren

Umax=0.6

BV1

BV2AOR

b.U ≤ 0.4 (*)

(*) b = temperatuurreductiefactor
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EISEN : Umax-waarden (vensters) [W/m².K] 

– Uw,max = 2.5 
voor de oppervlaktegewogen
gemiddelde waarde van alle vensters van een:

• subdossier
• deelproject (indien geen verdere subdossiers)

• 2 eisen:
– Ug, max = 1.6 

voor elke beglazing apart
(centrale  warmtedoorgangscoëfficiënt
van de beglazing)
dus verbeterde dubbele beglazing 
noodzakelijk
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EISEN : Umax-waarden (gordijngevels) [W/m².K] 

• 2 eisen:
– Ug, max = 1.6 

voor elke beglazing apart
(centrale warmtedoorgangs-
coëfficiënt van de beglazing)
dus verbeterde dubbele 
beglazing noodzakelijk

– UCW,max = 2.9 
berekend volgens 
prEN 13947
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Umax of Rmin : Bijlage III (ingekorte omschrijving)

3. Opake scheidingsconstructies binnen het 
beschermd volume of palend aan een 
bestaand beschermd volume op eigen perceel
3.1 …
...
3.4 ...

1.02. Scheidingsconstructies tussen 2 beschermde 
volumes op aangrenzende percelen

1.5 …
…
1.1 …

1. Scheidingsconstructies die het beschermd 
volume omhullen

Rmin
[m².K/W]

Umax
[W/m².K]
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Umax of Rmin : Bijlage III (ingekorte omschrijving)

2.9°1.3 Deuren en poorten

Ucw,max = 2.9 
en Ug,max = 1.6

1.4 Gordijngevels

3.51.5 Glasbouwstenen

1.2.6…
…
1.2.1 …

1.2 Opake scheidingsconstructies

Uw,max= 2.5 en
Ug,max = 1.6

1.1 Transparante scheidings-
constructies (met uitzondering 
van 1.3, 1.4 en 1.5)

1. Scheidingsconstructies die het 
beschermd volume omhullen

Rmin
[m².K/W]

Umax
[W/m².K]

° eis voor deuren en poorten pas van toepassing vanaf 1 januari 2007 
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Umax of Rmin : Bijlage III (ingekorte omschrijving)

1.01.2.3 Muren in contact met grond

1.01.2.4 Scheidingsconstructie in contact 
met kruipruimte of kelder buiten BV

0.61.2.5 Vloeren in contact met de 
buitenomgeving

1.00.41.2.6 Andere vloeren (op volle grond, 
boven kruipruimte of kelder buiten BV)

0.41.2.1 Daken en plafonds

0.61.2.2 Muren niet in contact met grond

1.2 Opake scheidingsconstructies

1.1 …

1. Scheidingsconstructies die het 
beschermd volume omhullen

Rmin
[m².K/W]

Umax
[W/m².K]

of
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Umax of Rmin : Bijlage III (ingekorte omschrijving)

1.0

3. Opake scheidingsconstructies binnen 
het beschermd volume of palend aan  
een bestaand beschermd volume op 
eigen perceel

3.1 Tussen aparte wooneenheden
3.2 Tussen wooneenheden en 

gemeenschappelijke ruimten
3.3 Tussen wooneenheden en ruimten 

met een niet-residentiële 
bestemming

3.4 Tussen ruimten met een industriële 
bestemming en ruimten met een 
niet-industriële bestemming

Rmin
[m².K/W]

Umax
[W/m².K]
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Onderste vloeren : Umax of Rmin ?

• Betreft vak 1.2.6 in tabel van bijlage III:
– vloeren op volle grond
– vloeren boven kruipruimte 
– of boven kelder buiten BV

• De EPB-software evalueert automatisch of aan 
1 van beide eisen (Umax of Rmin) voldaan is.

• Verdere toelichting over berekeningswijze en 
eisen: zie Module 5.4 “Warmteverliescoëfficiënt 
door transmissie (HT-waarde)”
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Eisen Umax of Rmin : 2% uitzonderingsregel

• Bijlage III van het besluit:
« Beschouw de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies 
waaraan eisen gesteld worden in vak 1. Voor ten hoogste 2% van 
deze oppervlakte moet niet voldaan worden aan de eisen gesteld 
in vak 1. »

• De oppervlakte van de beglazing telt dubbel bij de bepaling van de 
totale oppervlakte waarop de 2% regel van toepassing is (zowel de  
vensteroppervlakte als de glasoppervlakte worden gesommeerd).

• De regel wordt toegepast per subdossier (bv. appartement) 
of per deelproject (wanneer geen subdossier).

• De 2% regel wordt in de EPB-software automatisch geëvalueerd.
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Eisen Umax of Rmin : afwijking voor smalle percelen

• De eisen voor gemeenschappelijke scheidingsconstruc-
ties zijn niet van toepassing indien ter hoogte van de 
betreffende scheidingsconstructies de kleinste afstand 
tot de tegenoverliggende perceelsgrens minder dan 6 
meter bedraagt

Umax eisen wel van toepassing

Umax eisen niet van toepassing

< 6m

> 6m

< 6m

straat straat
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Relatie tussen Umax en K-peil

Besluit: Umax volstaat helemaal niet om aan K45 te voldoen, zeker niet bij kleine/
weinig compacte gebouwen.  Dus van bij het 1e ontwerp veel beter isoleren dan Umax. 

• uitgangspunt: voor 
alle schildelen U=Umax
volgens bijlage III
• doorgerekend voor 
131 geometrieën van 
eengezinswoningen
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Overzicht M5.1: Inleiding

• Warmtetransport : fysische principes
• Nut van een goede isolatie
• Transmissie-eisen in de EP-regelgeving
• Transmissie in het E-peil
• Diverse



Ventilatie

• Beschaduwing
• Benuttingsfactor warmtewinsten

Interne winsten

Zonnewinsten

Invloed van transmissieverliezen op het E-peil

Transmissie

Transmissieverliezen maken deel uit van de 
energiebalans voor verwarming en koeling
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• Voor de E-peil berekening: geen andere informatie 
nodig dan wat voor het K-peil gebruikt wordt, nl.

– warmtedoorgangscoëfficiënt U
– oppervlakte A

van elk van de schildelen (ev. wel opdeling per 
energiesector)

Invloed van transmissie op het E-peil

• Ep,heat,m ruimteverwarming;
• Ep,water,m warm tapwater;
• Ep,aux,m hulpenergieverbruik;
• Ep,cool,m koeling;
• Ep,pv,m fotovoltaïsche zonne-energiesystemen;
• Ep,cogen,m gebouwgebonden WKK-installatie.

( )∑
=

−−+++=
12

1m
m,cogen,pm,pv,pm,cool,pm,aux,pm,water,pm,heat,pconsenprimannchar EEEEEEE
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Invloed van K-peil op E-peil
(gevoeligheidsanalyse op 200 woongebouwen)

globaal besluit: benaderend, bij woongebouwen: 
1 K-punt komt GEMIDDELD ongeveer overeen met 1 E-punt
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Invloed van K-peil op E-peil
(gevoeligheidsanalyse op 50 kantoorgebouwen)

globaal besluit: benaderend, bij kantoren en scholen: 
1 K-punt komt GEMIDDELD ongeveer overeen met 2/3 E-punt
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Overzicht M5.1: Inleiding

• Warmtetransport : fysische principes
• Nut van een goede isolatie
• Transmissie-eisen in de EP-regelgeving
• Transmissie in het E-peil
• Diverse
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Problematiek van de transmissienormen 

• Bestaande set van Europese normen (EN) m.b.t. 
transmissieberekeningen wordt momenteel herzien in 
het kader van de EPBD (mandaat van EC aan CEN 
met deadline april 2007) en i.s.m. ISO (wereldwijd)

• Belgische berekeningsnorm NBN B62-002: 
– huidige versie dateert van 1987 

+ addendum 1 (2001) en addendum 2 (2005)
– deze drie documenten worden momenteel volledig herzien 

(implementatie van EN-normen + aanvullende conventies)
• In de EP-regelgeving (en dus EPB-software) is getracht 

zoveel mogelijk de rekenmethoden en conventies toe te 
passen uit de (pr)EN’s + prNBN volgens de laatste 
stand in de zomer van 2005 (1e software release)

• De regels die van toepassing zijn voor de EP-
regelgeving worden expliciet beschreven in een 
‘transmissie referentiedocument’ (in voorbereiding)
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Veranderingen ingevolge de nieuwe EN’s
• Algemeen:

– principes blijven (uiteraard) onveranderd
– verder vnl. kleine, conventionele wijzigingen:

• warmtedoorgangscoëfficiënt: symbool U i.p.v. k
• andere conventies voor numerieke waarden (Rsi, Rg, ...)
• ...

• Anderzijds:
– extra berekeningsmethoden, bv. voor 

• niet-homogene constructies (bv. dakconstructies)
• scheidingsconstructies in contact met de grond, AOR, ...
• vensters (+componenten), luiken, ...
• ...

– extra aandacht voor een aantal details:
• omkeerdaken
• spouwhaken, metalen doorboringen, mortelvoegen
• ...
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Invoergegevens voor de EP-berekeningen
• Project specifieke data:

– hierop heeft het bouwteam (bouwheer, ontwerper, aannemer, 
verslaggever, ...) zelf rechtstreeks vat

– zal wel de nodige organisatie binnen het bouwteam vergen 
(correcte as-built rapportering in de EPB-aangifte)

• Productgegevens:
– deze dienen beschikbaar gesteld te worden door de 

leverancier/fabrikant
– wegens strikt handhavingskader is er een bijzondere behoefte 

aan betrouwbare gegevens
– daarom wordt gewerkt aan erkenning van productgegevens 

• opname in een databank volgens strikte procedures
• consultatie van de productgegevens via website
• fabrikanten doen mee op vrijwillige basis

– producten die niet in de databank opgenomen zijn:
• mogen vanzelfsprekend nog gebruikt worden (en gerapporteerd in 

de EPB-aangifte)
• maar hun betrouwbaarheid en correctheid dient zelf gecontroleerd

te worden
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Invoergegevens: het begrip ‘waarde bij ontstentenis’

• Vertaling van 'default value' en 'valeur par défaut'
• Dit is een vaste, forfaitaire waarde die men altijd mag 

gebruiken, ook in de aangifte
– geen verdere bewijsvoering nodig

• Is meestal een ongunstige waarde van wat in de 
praktijk voorkomt / van wat op de markt te vinden is, 
d.w.z. dat een gemeten of berekende waarde meestal 
tot een beter resultaat leidt

• Niet beschikbaar voor alle variabelen:
– bv. wel voor luchtdichtheid, omgevingsbeschaduwing, ...
– bv. niet voor ketels, warmtepompen, koelmachines, ...
– soms zeer negatief: bv. warmteterugwinning: η = 0%
– voorbeelden bij transmissie: beschikbaar voor spouwhaken, 

mortelvoegen, houtfracties, ...
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In de EPB-software
• Het EN-normenpakket bevat een groot gamma aan 

berekeningsmethoden voor zeer diverse toepassingen
• De standaard bepalingsmethoden zijn reeds 

grotendeels in de software opgenomen
• Wat met niet-opgenomen bepalingsmethoden?

– vaak zijn dit meer geavanceerde berekeningen/analyses, bv. 
• voor niet-homogene constructies (voor bv. dakconstructies)
• 2D of 3D numerieke berekening van constructieonderdelen, …

– dergelijke berekeningen kunnen steeds extern gebeuren en de 
resultaten kunnen rechtstreeks als U-waarde in de software 
ingebracht worden (directe invoer)

– het overeenkomstig stavingsstuk dient in deze gevallen als 
bijlage bij de EPB-aangifte gevoegd te worden
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EPB-software: praktisch

• Gebruik van software :
– geen aparte opleiding voorzien: best zelf uittesten
– problemen? gebruik helpfunctie:

• openen via menu (nuttige geheugensteun)
• via F1-knop (toelichting bij bepaald scherm)

• Screenshots (getoond tijdens de presentaties): 
– niet altijd even helder bij projectie/afdruk
– achteraf best rechtstreeks in de EPB-software

bekijken
– getoonde schermen van projectvenster stammen 

meestal uit het rekenvoorbeeld van de rijwoning (of 
varianten ervan) dat met software meegeleverd is 

– de rest (bv. bibliotheekelementen) is ad hoc
gecreëerd
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Belangrijk aandachtspunt: vakken 2 en 3 van bijlage III (1)

• Betreffende de invoer in de EPB-software van de  
scheidingsconstructies die geen deel uitmaken van de 
warmteverliesoppervlakte van het BV :
– (vak 2) : tussen BV’s op aangrenzende percelen
– (3.1) : tussen wooneenheden
– (3.2) : tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten
– (3.3) : tussen wooneenheden en ruimten met een niet 

residentiële bestemming
– (3.4) : tussen ruimten met industriële en niet-industriële 

bestemmingen 
• Algemene regel qua invoer in de software :

– eerst zelf goed oordelen voor welke constructies er eisen 
gelden

– indien er geen eis is : niet invoeren in de software
– indien er wel eis is : zeker niet vergeten in te voeren (anders 

onvolledige EPB-aangifte) 
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Belangrijk aandachtspunt: vakken 2 en 3 van bijlage III (2)

• Enkele voorbeelden:
– niet invoeren in de software (er zijn geen Umax-eisen) :

• muur op perceelsgrens : deel van de muur tussen de beide BV’s 
indien het perceel smaller is dan 6m

• interne scheidingswand tussen een subdossier ‘kantoor’ en een 
subdossier ‘andere specifieke bestemming’

– wel invoeren in de software (er zijn wel Umax-eisen) :
• alle interne scheidingsconstructies die een wooneenheid 

(appartement) omhullen (vakken 3.1 t/m 3.3)
• Alle interne scheidingsconstructies waaraan eisen zijn 

verbonden (vak 3) :
– moeten 2 maal ingevuld worden indien ze tussen 2 subdossiers 

(of deelprojecten) liggen, nl. in elk van beide subdossiers.
– in geval de eis niet gehaald zou worden : boete voor beide 

dossiers
– voorbeelden :

• vloer/plafond tussen twee wooneenheden : 2 keer invoeren;
• plafond van kantoor met erboven appartement : als plafond 

ingeven in het subdossier ‘kantoor’ en als vloer ingeven in het 
subdossier ‘appartement’
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In de volgende presentaties …
• Vooral aandacht voor de invoergegevens en de wijze 

waarop deze in de EPB-software ingebracht kunnen 
worden

• Weinig uitleg over de rekenmethodes zelf :
– zie referentiedocument dat in uitwerking is
– worden automatisch door de software zelf uitgevoerd 

(er zijn geen manuele berekeningen nodig)

• Geen gedetailleerde toelichting m.b.t. de bepaling van 
productgegevens 
– is een taak voor de fabrikanten/leveranciers
– betreft meestal numerieke berekeningen of proeven, bv.

• centrale U-waarde van beglazing
• U-waarde van raamprofielen
• lambda-waarde van isolatiematerialen
• ...


