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 Eisen en resultaat project 

De werken in het kader van de bovenstaande stedenbouwkundige vergunning brengen de volgende eisen met zich 
mee op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat: 

In deze voorcalculatie is er uitgegaan van de EPB-eisen voor een aanvraagdatum van de stedenbouwkundige 
vergunning in 2021: gedeeldelijke herbouw appartementen en winkel  

 Eisen 

S-peil Max. S31 

E-peil Max. E30 

U-waarden Max. U-waarden/ Min. R-waarden 

Hygiënische ventilatie Minimale ventilatiedebieten 

Oververhitting Max. 6.500 Kh 

Hernieuwbare energie Min 15 kWh/m²/jaar 

Bouwknopen Berekeningsmethode A, B of C: 
A= Alle bouwknopen uitrekenen 
B=  Enkel niet-aanvaarde bouwknopen in 
 rekening en 3 K-peilpunten extra voor 
 aanvaarde knopen 
C=  Geen bouwknopen in rekening 
 brengen en 10 K-peilpunten extra. 

 

 Resultaten 

 

 

In deze berekening werd uitgegaan van volgende ingrepen: 

- Bouwknopen: METHODE B  
o Ingerekende bouwknopen: 

▪ Details moeten nog opgemaakt worden door de architect 

- De opengaande ramen werden ingegeven.  

- Info intensieve ventilatie:  
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- Er is in deze berekening uitgegaan van een blowerdoortest Deze test wordt uitgevoerd wanneer de 
appartementen én winkel afgewerkt is en heeft een zeer gunstig effect op het E-peil. Uitgangspunt: 
meetwaarde lekdebiet bij 50Pa per eenheid oppervlakte = 3 m³/(h.m²) 

- Er wordt gerekend met technische informatie van de fabrikant of met aangenomen rekenwaarden conform 
NBN B 62-002 

- Wanneer geen merken vermeld zijn, wordt er gerekend met rekenwaarden die algemeen aanvaard worden 
zoals vermeld in het transmissiereferentiedocument 

 U-waarden 

Scheidingsconstructie Max. U-waarde Behaalde U-waarde Beoordeling 

Vloer – op volle grond   0,24 W/m²K  0,21 W/m²K OK 

Tussenvloer/plafond   1,00 W/m²K  0,47 W/m²K OK 

Vloer – boven buiten   0,24 W/m²K  0,20 W/m²K OK 

Bestaande voorgevel: na-isolatie    0,24 W/m²K 0,21 W/m²K OK 

Buitenmuur – Crepi  0,24 W/m²K 0,19 W/m²K OK 

Buitenmuur – gevelsteen  0,24 W/m²K 018 W/m²K OK 

Houtskeletwand app 201 0,24 W/m²K 0,21 W/m²K OK 

Gemene muren  0,24 W/m²K 0,55 W/m²K OK 

Muur perceelgrens open 0,60 /m²K 0,18 W/m²K OK 

Buitenmuur – zink (app 301) 0,24 W/m²K 0,20 W/m²K OK 

Plat dak  0,24 W/m²K 0,16 W/m²K OK 

Hellend dak  0,24 W/m²K 0,23 W/m²K OK 

Ramen   1,50 W/m²K 1,39 W/m²K OK 
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 Overzicht isolatie nieuwe delen 

De berekende U-waarde in onderstaande punten komt overeen met de U-waarde van de totale opbouw van het 
schildeel (inclusief dragende delen en afwerking)  

Scheidingsconstructie Type isolatie Lambda-waarde Dikte isolatie U-waarde 

Vloer – op volle grond   Gespoten PUR 0,025 W/mK 10 cm 0,21 W/m²K 

Tussenvloer/plafond   Gespoten PUR 0,027 W/mK 5 cm 0,47 W/m²K 

Vloer – boven buiten   PUR doorboord  0,022 W/mK 12 cm  0,20 W/m²K 

Bestaande voorgevel: na-
isolatie    

EPS  buiten 

+ 

PUR binnen 

+  

voorzetwand met 
glaswol 

0,032 W/mK 

+ 

0,022 W/mK 

+ 

0,035 W/mK 

5 cm 

+ 

5 cm 

+ 

7 cm 

0,21 W/m²K  

Buitenmuur – Crepi  
EPS  

 

0,032 W/mK 

 

 15 cm 

  

0,19 W/m²K 

Buitenmuur – gevelsteen  PUR  0,022 W/mK 12 cm 0,18 W/m²K 

Houtskeletwand app 201 Minerale wol tussen 
houten regelwerk 

0,035 W/mK 18 cm 0,21 W/m²K 

Gemene muren  Glaswol 0,033 W/mK 4 cm 0,55 W/m²K 

Tussenmuren appartementen 
en traphal 

Glaswol 0,033 W/mK 4 cm 0,55 W/m²K 

Muur perceelgrens open PUR 0,022 W/mK 12 cm 0,18 W/m²K 

Buitenmuur – zink (app 301) PUR doorboord 0,022 W/mK 12 cm 0,20 W/m²K 

Plat dak  PUR op beton 0,024 W/mK 16 cm 0,16 W/m²K 

Hellend dak  Minerale wol tussen 
houten regelwerk 

0,035 W/mK 18 cm 0,23 W/m²K 

 
 
 

Scheidingsconstructie Materiaal Uf-waarde Ug-waarde g-waarde U-waarde 

Ramen 

Met thermische verbeterde 
afstandshouders   

ALU  1,50 W/m²K 1,0 W/m²K 0,50 1,39 W/m²K 

Deur met glas ALU 1,50 W/m²K 1,0 W/m²K 0,50 1,30 W/m²K 
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Met thermische verbeterde 
afstandshouders  

Koepels velux dakvensters   ALU / 0,90 W/m²K 0,54 1,40 W/m²K 

Opmerking: Voor de EPB-aangifte dient de fabrikant een overzicht van de berekende U-waarde (volgens norm NBN 
EN ISO 10077-1 /-2) per raam op te geven 

 Verwarming en koeling per appartement  

Type verwarming: Centrale verwarming op aardgas – gascondensatieketel  

Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) 99 % 

Ketel kan volledig afkoelen Ja 

Afgiftesysteem Vloerverwarming     

Temperatuurgestuurde regeling Ja   

Variabele instelwaarde vertrektemperatuur Ja 

Buffervat  Neen 

Afgifte-elementen voor beglazing Neen 

Elektrische hulpenergie Circulatiepomp met pompregeling 

Ingebouwde ventilator 

Elektronica 

 

 Sanitair Warm Water per appartement  

Type opwekker warm water: Centrale verwarming op aardgas  

- De tappunten (keukenaanrecht, bad en douches) werden ingegeven zoals weergegeven op de plannen 

- De lengtes van de opwekker naar de tappunten werden ingegeven. 

- Geen circulatieleiding 

- Plaats CV-ketel: berging per appartement   

- Kenmerken doorstromer: 
o Capaciteitsprofiel: XL 
o Energie-efficiëntieklasse: A → 83 % minimaal  

o  
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 PV-panelen per appartement  

PV-panelen voorzien in de huidige berekening 
Kenmerken: 

- Aantal panelen: 6 

- Piekvermogen per paneel: 350 Wp 

- Piekvermogen van het systeem: 2100 Wp per appartement  

- Helling: 15° 

- Oriëntatie: west of zuid-west?    
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 Thermische Zonne-energie 

Geen zonneboiler voorzien.  

 Zonwering  

Geen zonnewering voorzien in deze berekening. Oversteekhoeken werden in detail ingerekend.  
Advies: zonwerend glas achteraan  

 

 VENTILATIE 

De ventilatie van in dit project moet uitgevoerd worden volgens de ventilatienorm (NBN D50-001) 

Type ventilatiesysteem: Ventilatiesysteem D met WTW 88%   

Rendement volgend EPBD-lijst 88 % 

Vermogen 146 W (max) (hoe lager, hoe beter) 

Vraaggestuurde regeling Neen 

Bypass 100 % 

Berekeningswijze kwaliteit uitvoering Alle ventilatiedebieten werden gemeten en het 

systeem wordt in balans gebracht 

Continue meting toevoer en afvoerdebiet Ja  

Voorkoeling ventilatielucht Neen 

 

 Subdossier – app 101  

 Debieten in ontwerpfase:  

Onderstaande debieten dienen minimaal bereikt te worden per ruimte.  

Naam ruimte Oppervlakte Doorstroom

[ m²] [m³/h]

minimaal ontwerp minimaal minimaal ontwerp

living 40,43 145,55 146,00 25,00

slaapkamer 1 13,65 49,14 50,00 25,00

slaapkamer 2 10,23 36,83 37,00 25,00

wc 1 25,00 25,00 35,00

open keuken 50,00 75,00 75,00

badkamer 4,47 25,00 50,00 63,00

wasplaats 6,31 25,00 50,00 60,00

EXTRA ventilatie om het systeem in balans te brengen

TOTAAL 233,00 233,00

Toevoer

[m³/h]

Afvoer

[m³/h]
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 Subdossier – app 102 

 Debieten in ontwerpfase:  

Onderstaande debieten dienen minimaal bereikt te worden per ruimte.  

Naam ruimte Oppervlakte Doorstroom

[ m²] [m³/h]

minimaal ontwerp minimaal minimaal ontwerp

living 42,82 150,00 150,00 25,00

slaapkamer 1 13,65 49,14 50,00 25,00

slaapkamer 2 8,89 32,00 33,00 25,00

wc 1 25,00 25,00 35,00

open keuken 50,00 75,00 75,00

badkamer 4,47 25,00 50,00 65,00

wasplaats 3,39 25,00 50,00 60,00

EXTRA ventilatie om het systeem in balans te brengen

TOTAAL 233,00 235,00

Toevoer

[m³/h]

Afvoer

[m³/h]

 

 

 Subdossier – app 201 

 Debieten in ontwerpfase:  

Onderstaande debieten dienen minimaal bereikt te worden per ruimte.  

Naam ruimte Oppervlakte Doorstroom

[ m²] [m³/h]

minimaal ontwerp minimaal minimaal ontwerp

living 42,82 150,00 150,00 25,00

slaapkamer 1 13,65 49,14 50,00 25,00

bureel 8,89 32,00 33,00 25,00

wc 1 25,00 25,00 35,00

open keuken 50,00 75,00 75,00

badkamer 4,47 25,00 50,00 65,00

wasplaats 3,39 25,00 50,00 60,00

EXTRA ventilatie om het systeem in balans te brengen

TOTAAL 233,00 235,00

Toevoer

[m³/h]

Afvoer

[m³/h]
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 Subdossier – app 202 

 Debieten in ontwerpfase:  

Onderstaande debieten dienen minimaal bereikt te worden per ruimte.  

Naam ruimte Oppervlakte Doorstroom

[ m²] [m³/h]

minimaal ontwerp minimaal minimaal ontwerp

living 51,13 150,00 150,00 25,00

slaapkamer 1 13,72 49,39 50,00 25,00

slaapkamer 2 11,14 40,10 41,00 25,00

wc 1 25,00 25,00 35,00

open keuken 50,00 75,00 75,00

badkamer 10,01 25,00 50,00 65,00

wasplaats 4,20 25,00 50,00 65,00

EXTRA ventilatie om het systeem in balans te brengen

TOTAAL 241,00 240,00

Toevoer

[m³/h]

Afvoer

[m³/h]

 

 

 Subdossier – app 301 

 Debieten in ontwerpfase:  

Onderstaande debieten dienen minimaal bereikt te worden per ruimte.  

Naam ruimte Oppervlakte Doorstroom

[ m²] [m³/h]

minimaal ontwerp minimaal minimaal ontwerp

living 34,54 124,34 125,00 25,00

slaapkamer 1 10,23 36,83 37,00 25,00

slaapkamer 2 10,21 36,76 37,00 25,00

wc 1 25,00 25,00 25,00

open keuken 50,00 75,00 75,00

badkamer 4,91 25,00 50,00 50,00

wasplaats 3,28 25,00 50,00 50,00

EXTRA ventilatie om het systeem in balans te brengen

TOTAAL 199,00 200,00

Toevoer

[m³/h]

Afvoer

[m³/h]
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 BESLUITEN/AANBEVELINGEN 

- De appartementen voldoen aan de huidige EPB-eisen als de parameters uit bovenstaande voorcalculatie 
worden aangehouden.  

- Het is zeer belangrijk voldoende aandacht aan luchtdichtheid te geven.  
o Bestaande voorgevel goed luchtdicht afwerken.  
o Liftschacht luchtdicht afwerken  
o Buitenschrijnwerk kiezen met een zeer goed geïsoleerd profiel 

- Gelieve alle offertes van technieken te bezorgen voor dat alles besteld wordt zodat de impact op het E-peil 
kan nagekeken worden 

o CV installatie 
o PV panelen 
o Ventilatie-unit 

Opmerkingen:  

- Opmerking: Voor de EPB-aangifte dient de fabrikant een overzicht van de berekende U-waarde (volgens norm NBN 
EN ISO 10077-1 /-2) per raam op te geven. 

- Bij het toekennen van de bouwvergunning, gelieve een kopie door te sturen naar de EPB-verslaggever. Voor de 
start van de werken dient de startverklaring ingediend te worden. 

- Eventuele aanpassingen dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden om een herberekening te kunnen 
bekomen. 

- Gelieve bij keuze van andere materialen of installaties, dit er goedkeuring voor te legen aan de EPB verslaggever, 
teneinde eventuele boetes voor het niet behalen van een EPB-eis te vermijden! 

- Gelieve bijlage 1 en 2 zeker door te nemen. (taken en verplichtingen van de bouwheer/aangifteplichtige) 

 
Voor verdere info staan wij uiteraard steeds tot uw beschikking. 
Concelio BV 
Koningin Elisabethlaan 57 
9100 Sint-Niklaas 
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 BIJLAGE 1: VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN BIJ EPB-AANGIFTE 

Elk stavingsstuk heeft tot doel bepaalde kenmerken en/of eigenschappen van een materiaal, toestel, systeem of 
gebouw aan te tonen. Het is daarbij belangrijk dat het stavingsstuk toewijsbaar is. In sommige gevallen is daarvoor 
één stavingsstuk voldoende. Meestal is er echter een combinatie van stavingsstukken nodig. Die kunnen samen 
aantonen dat een materiaal, toestel of systeem wel degelijk op een bepaalde plaats in het beschouwde project 
toegepast is en of dat het materiaal, toestel, systeem of gebouw wel degelijk bepaalde eigenschappen heeft.  

Als er geen gegevens over bepaalde karakteristieken van materialen, toestellen en/of systemen gekend zijn, noch via 
visuele inspectie, noch via stavingsstukken, moet de waarde bij ontstentenis worden gekozen, die zeer negatief zijn 
en een negatieve invloed hebben op het K en E-peil. De verslaggever is verantwoordelijk voor de gerapporteerde 
gegevens. Hij/zij kan de stavingsstukken dus best altijd vergelijken met de werkelijkheid. Bij twijfel tussen de 
bewijsstukken, moet er worden uitgegaan van de minst gunstige aanname of de waarde bij ontstentenis. 

Er kan worden beroep gedaan op onder andere volgende stavingsstukken:  

- Facturen waarop de adresgegevens of het kadastrale nummer van het betreffende dossier vermeld zijn.  

- Foto’s kunnen worden gebruikt om de werkelijke plaatsing van materialen, toestellen en systemen aan te 
tonen. Daarbij is het wel belangrijk dat de foto’s eenduidig weergeven over welk product het gaat en waar 
het werd geplaatst. Daarom is het meestal nodig een detailfoto en een overzichtsfoto van hetzelfde 
product te maken en eventueel op de plannen aan te duiden waar de foto’s werden genomen. Foto’s die 
op zo’n manier worden genomen dat ze op geen enkele manier kunnen worden gelokaliseerd, kunnen niet 
als stavingsstuk worden aanvaard, vermits ze even goed op een andere locatie kunnen genomen zijn.  

- Gegevens op het geplaatste materiaal en/of toestel (bijvoorbeeld: de kenplaat op een geplaatste 
verwarmingsketel of garagepoort, aan de hand van foto’s (zie punt hierboven). 

- Uitvoeringsplannen van het project. 

- Technische documentatie van de gebruikte producten en/of systemen. 

- Berekeningen voor installatie zoals verwarmingsinstallaties, volumeberekeningen. 

- Lastenboeken die een onderdeel vormen van het (algemeen) aannemingscontract. Op het lastenboek 
moeten de adresgegevens of het kadastraal nummer van het betreffende project vermeld zijn. 

- Goedgekeurde, ondertekende offertes die gekoppeld zijn aan één van de bovenstaande bewijsstukken 
waardoor kan worden aangetoond dat de uitvoering op het projectadres is gerealiseerd. 

Voor dit project moeten minimaal volgende stavingsstukken voorgelegd worden aan de EPB-verslaggever:  

Materiaal/toestel of systeem Stavingstuk 

Isolatiematerialen Facturen 
Technische fiche 
ATG-attesten 

Buitenschrijnwerk Facturen 
Technische fiche 
ATG-attesten 

Ventilatiesysteem Technische documentatie ventilator 
Factuur 
Rendement volgens EN308 
Inregelrapport installateur 

CV-installatie Factuur 
Technische fiche  
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 BIJLAGE 2: TAKEN VAN DE AANGIFTEPLICHTIGE/BOUWHEER 
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 BIJLAGE 3: BOUWKNOPEN 

 Wat is een bouwknoop 

- Onderbrekingen eigen aan de scheidingsconstructie 

- Doorboringen t.g.v. leidingdoorvoeren 

- Snijding van 2 of 3 lineaire bouwknopen  

- In direct contact met de grond  

- Wanneer isolatielaag continu doorloopt 

Wanneer K40 niet kan gehaald worden met optie C (forfaitaire methode), wordt er geopteerd voor optie B. Dit is 
een rekenmethode van de EPB-aanvaarde bouwknopen.  
 

 EPB-aanvaarde bouwknopen 

Op een duidelijke manier kan nagegaan worden of een bouwknoop al dan niet aanvaard is.  
Men kan stellen dat een bouwknoop EPB-aanvaard is, als het voldoet aan 1 van de 3 basisregels.  

 Basisregels 

Basisregel 1: Minimale contactlengte van de isolatielagen 

De isolatielagen kunnen rechtstreeks contact maken. 

dcontact  ≥  ½ * min (d1, d2 )    

 

 

 

Voorbeeld 1: Kopgevel metselwerk – hellend dak  
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Voorbeeld 2: Buitenhoek muur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisregel 2: Tussenvoeging van isolerende delen 

Wanneer isolatielagen niet rechtstreeks met elkaar contact maken wordt er een isolerend deel tussengevoegd zodat 
de thermische snede behouden blijft. 

➔ Isolerende delen moeten aan 3 eisen voldoen opdat het detail EPB-aanvaard is. 
1. λ -waarde-eis : λ ≤ 0.2W/mK 
2. R-waarde-eis : R ≥ min (R1/2, R2/2, 2) 
3. Contactlengte-eis: dcontact,I ≥   ½ * min(dinsulating part, dx) 

 

  

Voorbeeld 1: Dakrand plat dak  
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Voorbeeld 2: Funderingsaanzet metselwerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende hoogtes van isolerend tussendeel voldoen altijd (R = 2 m²K/W): 

Lambdabloc 0,160 W/mK Min. 32 cm  

Persinsul 0,05 W/mK Min. 10 cm  

Marmox 0,02 W/mK Min. 6 cm  

Ytong (C3/450) 0,125 W/mK Min. 25 cm  

Ytong (C4/550) 0,150 W/mK Min. 30 cm  

In de meeste gevallen voldoen volgende diktes met behulp van thermische detailberekening: 

Lambdabloc 0,160 W/mK 25 cm  

Ytong (C3/450) 0,125 W/mK 15 cm  
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Ytong (C4/550) 0,150 W/mK 20 cm  

 

Voorbeeld 3: Dakconstructie – gevel    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisregel 3: Weg van de minste weerstand 

Isolatielagen kunnen niet rechtstreeks contact maken en de thermische snede kan niet behouden blijven. Basisregel 
3 levert de mogelijkheid om zonder thermische snede een EPB-aanvaarde bouwknoop te bekomen. 
De weg van de minste weerstand = het kortste traject tussen binnenomgeving en buitenomgeving of AOR dat 
nergens een isolatielaag of een isolerend deel snijdt met een Rmin ≥ (R1,R2). 
Basisidee: warmte kiest de gemakkelijkste weg = NIET doorheen de isolatie = weg van de minste weerstand. 
 

 

Opmerking: Indien er niet voldaan is moet isolatie met Rmin ≥ (R1,R2) worden toegevoegd om de lengte te vergroten.  
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 Ramen, deuren en poorten 

Het is belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de plaatsing van de ramen. 

- De isolatielaag moet rechtstreeks contact maken met de thermische onderbreking én over de volledige 
breedte van de thermische onderbreking. 

- Vanaf het moment dat een raam, deur of poort breder is dan 1,5 m zal er een geveldrager aanwezig zijn, 
deze zorgt voor puntsgewijze doorboringen van de isolatielaag. Dit is dan een bouwknoop.  

- De aansluiting van een deur of poort op de dorpel is telkens een bouwknoop. Deze bouwknoop wordt dan 
Raamdorpel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deurdorpel  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
 

-  
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-  

 
Voor verdere info staan wij uiteraard steeds tot uw beschikking. 
Concelio BVBA 
Koningin Elisabethlaan 57 
9100 Sint-Niklaas 


