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1 ALGEMEEN 

1.1 Verantwoordelijkheden van de bouwheer 

De aangifteplichtige dient de EPB-verslaggever tijdig en expliciet te consulteren omtrent alle factoren die een rol 
spelen bij het berekenen van de energieprestatie en het binnenklimaat. 
 
De aangifteplichtige verbindt er zich toe aan de verslaggever alle nodige gegevens ter beschikking te stellen ten 
einde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB-aangifte op te stellen conform de uitgevoerde 
werken. 
 
Daartoe zal de aangifteplichtige aan de verslaggever minstens de volgende niet limitatief vermelde gegevens ter 
beschikking stellen: 
 

1. plannen en bestekken; 
2. gedetailleerde offertes en gedetailleerde facturen van de aannemer(s) waaruit met zekerheid door de 

verslaggever kan worden afgeleid dat de aangewende materialen en installaties overeenstemmen 
met diegenen die in werkelijkheid werden geleverd en geplaatst; 

3. productdocumentatie en technische fiches van de geleverde en geplaatste materialen en installaties. 

 
De aangifteplichtige verbindt er zich toe de verslaggever tevens op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die 
werden doorgevoerd in het ontwerp en/of de uitvoering. 
 
De aangifteplichtige moet de verslaggever ten allen tijde toelaten de werf en de omgeving te bezoeken en te 
onderzoeken. 
 
De aangifteplichtige moet de EPB-verslaggever binnen de dertig dagen na de volledige voltooiing van de werken 
hiervan op de hoogte brengen zodat de EPB-verslaggever de definitieve aangifte kan uitvoeren. De termijn van 
zes maanden voor de opmaak daarvan, waarover de verslaggever wettelijk beschikt, zal slechts beginnen te lopen 
na ontvangst van vermeld bericht van voltooiing der werken. Tot zolang zal de werf beschouwd worden als onvol-
tooid en/of nog steeds in uitvoering. De EPB-verslaggever zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden 
voor overschrijdingen in de wettelijke termijnen indien hij niet uitdrukkelijk en tijdig op de hoogte werd gebracht 
van de voltooiing en/of ingebruikname van de constructies. 
De aangifteplichtige is ertoe gehouden de ondertekende startverklaring alsmede de door de verslaggever opge-
maakte en meeondertekende EPB-aangifte en alle stavingstukken (plannen, bestekken/offertes, productinforma-
tie, facturen, berekeningsnota's...) in verband met de uitgevoerde EBP-maatregelen te archiveren en bij te hou-
den gedurende een periode van 10 jaar na indienen van de EPB-aangifte. 

1.2 Inplanting op het bouwperceel en de grootte van het handelspand 
met twee appartementen 

De voorgevel is naar het noorden georiënteerd. 

 
Bruikbare  

vloeroppervlakte 
(m²) 

Beschermd 
volume  

(m3) 

Verlies-
oppervlakte  

(m²) 

Vorm-
efficiëntie  

( ) 

Gemiddelde  
U-waarde 
(W/m²K) 

handelsruimte 163,30 763,11 306,66 1,22 0,38 

app. 1 126,75 393,96 157,59 1,65 0,48 

app. 2 73,57 231,83 151,21 1,21 0,43 

 

Omschrijving beschermd volume Alle ruimtes behoren tot de beschermde volumes 
Aanvraag vergunning 16/01/2019 
Verlenen vergunning 21/05/2019 
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1.3 Samenvatting wettelijke eisen bouwprojecten 

Bouwaanvraag van 01/01/2019 tot 
31/12/2019 

BESTEMMING 

Aard   Wonen Niet-residentieel Industrie 

Nieuwbouw 
 
(*:voor kantoorge-
bouwen van pu-
blieke organisaties 
gelden strengere E-
peilen) 

Thermische 
isolatie 

S31 (wooneenheid) 
& 

Umax / Rmin 
Umax / Rmin 

K40  
& 

Umax / Rmin 

Energieprestatie E40 
Emax* 

(in functie van de bestemmingen) 
- 

Binnenklimaat 
Ventileren + beper-
ken oververhitting 

Ventileren Ventileren 

Hernieuwbare  
energie 

≥ 15 kWh/m².jaar ≥ 20 kWh/m².jaar - 

Installaties - - 
Minimale 

eisen 

Ingrijpende 
energetische 
renovatie 

Thermische 
isolatie 

Umax / Rmin (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

Volg de 
eisen bij 

renovatie 
Energieprestatie E90 

Emax  
(in functie van de bestemmingen) 

Installaties - - 

Binnenklimaat Ventileren Ventileren 

Hernieuwbare  
energie 

≥ 15 kWh/m².jaar ≥ 15 kWh/m².jaar - 

Renovatie 

Thermische 
isolatie 

Umax / Rmin (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

Energieprestatie - 

Installaties Minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties) 

Binnenklimaat 
Ventileren (voor bestaande ruimten bij vervanging van 

vensters en voor nieuwe ruimten) 

Ventileren 
(voor het 
nieuw ge-
bouwde 

toegevoegde 
deel) 

1.4 Enkele termen en definities 

 Beschermd volume: het volume van alle ruimten van het gebouw die men thermisch wil beschermen 
tegen warmteverliezen naar de omgeving, naar de grond en naburige ruimten die niet tot het be-
schermd volume behoren. Het beschermd volume omvat alle ruimten die continu of intermitterend 
verwarmd worden en alle ruimten die indirect verwarmd worden. Dat zijn ruimten waar geen verwar-
mingslichaam voorzien is maar waar indirecte verwarming gewenst wordt dankzij de warmtewinsten 
door sommige binnenwanden. 

 U-waarde: de U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m² en per graad tem-
peratuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten wordt. De waarde 
geeft de mate van isolatie van de constructie aan: een hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd 
gebouw. De eenheid voor de U-waarde is W/m²K. 

 λ-waarde: de thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt is een materiaalconstante die 
aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt. Hoe lager de λ-waarde, hoe beter isolerend. 

 S-peil: Het ’S-Peil’ is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de 
winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Het S-peil hangt af 
van de isolatie van de schildelen, de luchtdichtheid van het gebouw, invloed van de bouwknopen en de 
impact van de zonnewinsten. 

 E-peil: het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een EPB-eenheid en de vaste installaties er-
van in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de EPB-eenheid is. Het E-peil 
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hangt af van: de compactheid; de thermische isolatie; de luchtdichtheid; de ventilatie; de verwarmings-
installatie en het systeem voor warmwatervoorziening; de oriëntatie en bezonning; de koelinstallatie. 

 Vormefficiëntie: De vormefficiëntie van een gebouw is een alternatieve eenheid voor de compactheid, 
die kleinere gebouwen niet zal benadelen. De vormefficiëntie vergelijkt de werkelijke verliesoppervlakte 
(AT) met de equivalente boloppervlakte. Hoe groter de waarde van de vormefficiëntie, hoe efficiënter 
de geometrie van de EPB-eenheid is. 

 
Met  VEPW: het volume van de wooneenheid (EPW-eenheid) 

AT: de verliesoppervlakte 
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1.5 Max. U-waarden / min. R-waarden 

1. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN, met uitzondering van de scheidingsconstructies 
die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume. 

01/01/2018 < Bouwaanvraag Umax (W/m²k) 

1.1 TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), 
gordijngevels (zie 1.4) en glasbouwstenen (zie 1.5) 

1,50 
en 

Ug,max = 1,10 
1.2 OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES, met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en gordijn-
gevels (zie 1.4) 

 

1.2.1 Daken en plafonds 0,24 

1.2.2 Muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4. 0,24 
1.2.3 Muren in contact met de grond 0,24 

1.2.4 Verticale en hellende scheidingsconstructies in  contact meteen kruipruimte of met een kelder 
buiten het beschermd volume 

0,24 

1.2.5 Vloeren in contact met de buitenomgeving 0,24 

1.2.6 Andere vloeren (vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het 
beschermd volume, ingegraven keldervloeren) 

0,24 

1.3 DEUREN EN POORTEN (met inbegrip van kader) 2,00 

1.4 GORDIJNGEVELS (volgens prEN 13947) 
2,00 
en 

Ug,max = 1,10 

1.5 GLASBOUWSTENEN 2,00 

1.6 TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES ANDERE DAN GLAS, 
met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4)  

2,00 
en 

Ug,max = 1,40 

2. SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN 2 BESCHERMDE VOLUMES OP AANGRENZENDE PERCELEN 

 0,60 

3. VOLGENDE OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES BINNEN HET BESCHERMD VOLUME OF PALEND AAN EEN BESTAAND BE-
SCHERMD VOLUME OP EIGEN PERCEEL, met uitzondering van deuren en poorten 
3.1 VOOR MUREN 

0,60 
3.1.1 Tussen aparte wooneenheden 

3.1.2 Tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis, inkomhal, gangen, …) 

3.1.3 Tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 

3.2 VOOR PLAFONDS/VLOEREN 

1,00 
3.2.1 Tussen aparte wooneenheden 

3.2.2 Tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis, inkomhal, gangen, …) 

3.2.3 Tussen wooneenheden en ruimten met een andere bestemming 

3.3 TUSSEN RUIMTEN MET EEN INDUSTRIËLE BESTEMMING EN RUIMTEN MET EEN NIET-INDUSTRIËLE 
BESTEMMING 

1,00 

4. NA-ISOLEREN VAN BESTAANDE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN 

4.1.1 BESTAANDE DAKEN EN PLAFONDS MET NA-ISOLATIE tussen of aan de buitenzijde van de draag-
constructie 

0,24 
4.1.2 BESTAANDE MUREN MET NA-ISOLATIE aan de buitenzijde  van de bestaande constructie in 
contact met de buitenomgeving 
4.1.3 BESTAANDE SPOUWMUREN MET NAVULLING, met uitzondering van spouwmuren in contact 
met de grond (enkel voor ingrijpende energetische renovatie van residentiële gebouwen) 

0,55 

4.1.4 BESTAANDE MUREN MET NA-ISOLATIE aan de binnenzijde van de bestaande constructie 
 

4.1.5 BESTAANDE VLOEREN MET NA-ISOLATIE aan de buitenzijde van de bestaande constructie in 
contact met de buitenomgeving 

0,24 
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2 VOORSTEL ISOLATIE SCHILDELEN 

2.1 Visualisatie schildelen 
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2.2 Buitenmuur - parement (1.01) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Gevelsteen 90 
Matig geventileerde luchtlaag 30 

Isolatie PUR 0,022 120 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Recticel Eurowall 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleisterwerk 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 0,24 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,18 

2.3 Buitenmuur - leien (1.10) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Gevelbekleding in leien (geen isolerende waarde) / 
Sterk geventileerde lattenwerk (geen isolerende waarde) / 

Isolatie PUR 0,022 120 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Recticel Eurowall 
OPMERKING: DE ISOLATIE WORDT DOORLOPEND GEPLAATST, NIET TUSSEN KEPERWERK 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleistererk 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 0,24 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,18 

2.4 Binnenmuur tussen handelsruimte en gemene delen (1.91) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Binnenpleister 10 
Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 90 
Binnenpleister 10 

2.5 Binnenmuur tussen wooneenheid en gemene delen (1.92) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Binnenpleister 10 
Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 

Isolatie minerale wol 0,033 50 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Isover Party-Wall 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleister 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 1,00 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,39 
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2.6 Binnenmuur tussen handelsruimte en industrie (1.93) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Isolatie PUR 0,022 60 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Recticel Eurowall 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleister 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 1,00 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,30 

2.7 Gemene muur 1 – rechts (1.97) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Isolatie minerale wol 0,033 50 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Isover Party-Wall 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleister 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 0,60 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,46 

Momenteel gaan we ervan uit dat tegen de aangifte tegen de scheidingsmuur is aangebouwd. Wanneer dit 
niet het geval is wordt de muur gerapporteerd als buitenmuur (maar afgetoetst op Umax = 0,6 W/m²K).  Dit zou 
resulteren in een stijging van het S-peil en E-peil met enkele punten (+- 3 punten). 

2.8 Gemene muur 2 – links (1.98) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Isolatie PUR 0,022 82 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Recticel Eurowall 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleister 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 1,00 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,23 

Momenteel gaan we ervan uit dat tegen de aangifte tegen de scheidingsmuur is aangebouwd. Wanneer dit 
niet het geval is wordt de muur gerapporteerd als buitenmuur (maar afgetoetst op Umax = 0,6 W/m²K).  Dit 
geeft geen invloed op het E-peil van de handelsruimte. 

2.9 Vrije deelmuur (1.99) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Isolatie PUR 0,022 82 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Recticel Eurowall 

Isolerende snelbouwsteen bv. Wienerberger Porotherm Thermobrick 140 
Binnenpleister 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 0,24 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,23 
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2.10 Vloer op volle grond (2.01) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Gewapende betonplaat 200 

Isolatie gespoten PUR 0,026 100 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Nestaan SD382/28 

Ongewapende chape 80 
Binnentegel 20 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 0,24 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,12 

2.11 Tussenvloer (2.14) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

Binnentegel 20 
Ongewapende chape 80 

Isolatie gespoten PUR 0,027 30 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): Nestaan SD382/28 

Gewapende betonplaat 200 
Binnenpleisterwerk 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 1,00 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,63 

2.12 Plat dak gewelven (3.01) 

Omschrijving Type λ-waarde (W/mK) Dikte (mm) 

EPDM dakdichting 1,2 

Isolatie PIR 0,022 120 
Voorbeeld merk en type (niet bindend): IKO Enertherm ALU 

Dampscherm + hellingsbeton 30 
Gewapende betonplaat 200 
Binnenpleisterwerk 10 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 0,24 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 0,17 
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2.13 Transparante ramen en deuren (4.01-4.04) 

Omschrijving Merk & type U-waarde (W/m²K) 

Profiel draai(kip)ramen - - 
Profiel schuiframen - - 

Omschrijving Merk & type g-waarde U-waarde (W/m²K) 

Beglazing voorgevel - 0,50 1,00 
Beglazing achtergevel - 0,28 1,00 
Ventilatierooster Renson Invisivent EVO 2,80 
Afstandhouders Aluminium of stalen afstandshouders 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 1,50 
Berekende gemiddelde U-waarde ramen (W/m²K) 1,50 

Gelieve ons de gedetailleerde U-waardeberekening van de vensters te bezorgen. 

2.14 Rookkoepel – 4-wandig (4.06) 

Umax-waarde schildeel (W/m²K) 2,00 
Umax-waarde transparant deel (W/m²K) 1,40 
Berekende U-waarde schildeel (W/m²K) 1,27 
Berekende U-waarde transparant deel (W/m²K) 1,28 
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3 BOUWKNOPEN 

Bouwknopen werden ingerekend volgens methode B. 

3.1 Niet EPB-aanvaarde bouwknopen 

Volgende bouwknopen werden ingegeven als niet EPB-aanvaard. 
 

 A B C 

Geveldragers 
 

Handelsruimte: 8,44 m 
App. 1: 11,80 m 
App. 2: 9,50 m 

 

Aansluiting dorpel aan binnenvloer 
 

 1,00 m 
A: zonder thermische onderbreking met lineaire doorverbindingen in metaal of gewapend beton 
B: met thermische onderbreking met puntsgewijze doorverbindingen in metaal 
C: andere 

3.2 EPB-aanvaarde bouwknopen 

Volgende bouwknopen werden ingegeven als EPB-aanvaard. We gaan er dan ook van uit dat deze zo uitgevoerd 
worden. 

3.2.1.1 Contactlengte-eis raam- en deurkaders 

Bij de aansluiting van isolatie of een tussenvoegend isolerend deel op een raam- of deurkader moet de thermi-
sche onderbreking van het kader in volledig contact staan met die isolatie. 

3.2.1.2 Hoogte isolerend deel bij funderingsaanzet binnenmuren 

 
Type 

Lambda  
(W/mK) 

Dikte 
(m) 

R 
(m²K/W) 

Rmin/2 
(m²K/W) 

Isolatie vloer Gespoten PUR 0,026 0,10 3,847 
1,924 

Isolatie muur PUR 0,022 0,12 5,455 

ISOLEREND DEEL 

 
Lambda (W/mK) Hoogte (m) R 

Rmin/2 
(m²K/W) 

Xella Kimblok 0,125 0,25 2,000 

1,924 
Marmox Thermoblock R2 nano/100 0,047 0,10 2,128 

Marmox Thermoblock R2 nano/pir88 0,041 0,08 1,952 

Foamglas Perinsul 0,050 0,10 2,000 

3.2.1.3 Hoogte isolerend deel bij funderingsaanzet ramen 

 
Type 

Lambda  
(W/mK) 

Dikte 
(m) 

R 
(m²K/W) 

Rmin 

Isolatie vloer Gespoten PUR 0,026 0,10 3,847 
1,500 

Buitenschrijnwerk / / / / 

ISOLEREND DEEL 

 
Lambda (W/mK) Hoogte (m) R 

Rmin/2 
(m²K/W) 

Xella Kimblok 0,125 0,19 1,520 

1,500 
Marmox Thermoblock R2 nano/100 0,047 0,08 1,703 

Marmox Thermoblock R2 nano/pir88 0,041 0,07 1,708 

Foamglas Perinsul 0,050 0,08 1,600 
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3.2.1.4 Dikte isolatie bij aansluiting op raamkader 

In geval van Recticel Eurowall volstaat 4 cm (1,5 m²K/W x 0,022 W/mK = 0,033 m). In geval van gespoten PUR is 
afhankelijk van het merk ongeveer 5 cm nodig (1,5 m²K/W x 0,033 W/mK = 0,05 m). 

3.2.1.5 Hoogte isolerend deel bij aansluiting gevel op plat dak of plat dak op gevel 

 
Type 

Lambda  
(W/mK) 

Dikte 
(m) 

R 
(m²K/W) 

Rmin/2 
(m²K/W) 

Isolatie dak PIR 0,022 0,12 5,455 
2,000 

Isolatie muur PUR 0,022 0,12 5,455 

ISOLEREND DEEL 

 
Lambda (W/mK) Hoogte (m) R 

Rmin/2 
(m²K/W) 

Xella Ytong C3/450 0,125 0,25 2,000 

2,000 
Marmox Thermoblock R2 nano/100 0,047 0,10 2,128 

Marmox Thermoblock R2 nano/pir88 0,041 0,09 2,196 

Foamglas Perinsul 0,050 0,10 2,000 

3.2.1.6 Inpakken opliggende betonbalk of dakopstand bij aansluiting gevel op plat dak 

Om de bouwknoop EPB-aanvaard te maken is minstens 5 cm (2 m²K/W x 0,022 W/mK = 0,044 m) isolatiemateri-
aal met een λ-waarde van 0,022 W/mK nodig. 
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4 HET E-PEIL, DUURZAME ENERGIE & OVERVERHITTING 

4.1 E-peil 

Het E-peil is vooral afhankelijk van de maatregelen die de ontwerper gekozen heeft op het vlak van isolatie, venti-
latie, installaties… Het E-peil drukt de energieprestatie uit van een wooneenheid en is dus afhankelijk van veel 
factoren, zoals de transmissie- en ventilatieverliezen, de zonnewinsten… 

4.1.1 E-peil niet van een publieke organisatie 
Voor vergunningsaanvragen/meldingen van niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 hangt de E-peileis af van de 
functies die aanwezig zijn in het gebouw. Voor twee kantoorgebouwen die uit verschillende functionele delen 
bestaan (bv. een deel kantoor en een deel bijeenkomst cafetaria/refter) kan de E-peileis dus verschillen. 
 
De E-peileis van nieuw op te richten EPN-eenheden, die bestaan uit slechts één functioneel deel, kunt u vinden in 
onderstaande tabel. De E-peileis hangt af van het functioneel deel. Als de EPN-eenheid verschillende functionele 
delen bevat, wordt de E-peileis voor de EPN-eenheid bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeropper-
vlaktes van de aanwezige functionele delen. 
 
Dat gebeurt via de volgende formule: 
 

 
waarin: 

Eeis: de E-peileis voor de EPN-eenheid, (-); 
Agross, fct f: de bruikbare vloeroppervlakte van het functionele deel f, in m²; 
Eeis, fcf f: de E-peileis voor het functionele deel f, zoals in onderstaande tabel weergegeven, (-); 
Agross: de totale bruikbare vloeroppervlakte van de EPN-eenheid, in m². 

 
Er wordt gesommeerd over alle functionele delen f van de EPN-eenheid.  
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4.1.2 E-peil van een publieke organisatie 
 
De E-peileisen voor nieuw op te richten EPN-eenheden van publieke organisaties zijn opgenomen in onderstaan-
de tabel.  
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4.2 Minimumaandeel hernieuwbare energie 

In nieuwe gebouwen en in gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet een minimum hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. De verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn 
Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse 
Energieprestatieregelgeving. Het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare 
energie in de bouw, werd definitief goedgekeurd op 28 september 2012 door de Vlaamse Regering.  

4.2.1 Wanneer van toepassing? 
De eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peileis geldt. 
Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt de verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een 
melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013. 

4.2.2 Wat houdt de EPB-eis precies in? 
Om aan de EPB-eis te voldoen, heeft de aangifteplichtige de keuze om: 

 ofwel één van de zes maatregelen uit de onderstaande figuur toe te passen in het bouwproject, waarbij elk 
van de opgesomde maatregelen een voldoende hoeveelheid hernieuwbare energie moet produceren (= indi-
viduele kwalitatieve & kwantitatieve voorwaarde); 

 ofwel minstens 15 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen te 
halen, via een combinatie van maatregelen uit die lijst. Bij die keuze vervalt de individuele kwantitatieve voor-
waarde. 
 

Systeem Kwalitatieve voorwaarde Kwantitatieve voorwaarde 

Thermische  
zonne-energie 

Helling tss. 0° en 70° 
Oriëntatie: oost - zuid - west 

Oppervlakte collector is min. 0,02 m² per m² 
bruikbare vloeroppervlakte 

Fotovoltaïsche  
zonne-energie 

Helling tss. 0° en 70° 
Oriëntatie: oost - zuid - west 

Opbrengst (volgens EPB) is minstens 15 (of 
20) kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte 

Biomassa 

Rendement (volgens K.B. van 
12/10/2010 >= 85 %) 
Emissieniveaus (CO & fijn stof) < grens-
waarden uit fase III van K.B. van 
12/10/2010 

Toegepast als hoofdverwarming (dekt min. 
85% van de warmtevraag) 

Warmtepomp Seizoensprestatiefactor (SPF) > 4 
Toegepast als hoofdverwarming (dekt min. 
85% van de warmtevraag) 

Stadsverwarming  
en koeling 

Minstens 45 % uit hernieuwbare ener-
giebronnen 

 

Participatie in project 
voor productie van 
hernieuwbare energie 

Project produceert minstens 15(of 20) 
kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte 
van alle participaties samen 

Participatie bedraagt minstens €20 per m² 
bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid 

4.2.3 Wat indien niet voldaan? 
Voor bouwprojecten die niet één van de zes maatregelen volgens de geldende voorwaarden toepassen, wordt 
het maximaal E-peil 10% strenger. 
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4.3 Verlichting – handelsruimte 

Het verbruik van verlichtingsinstallaties vertegenwoordigt bijna 35 % van het primaire energieverbruik in 
tertiaire gebouwen. Dat is verre van een verwaarloosbaar percentage. Daarom werd verlichting geïntrodu-
ceerd in de EPB-berekening voor utiliteitsgebouwen. Momenteel betreft het enkel kantoren en scholen 
betreft. 
 
Dit belangrijk energieverbruik is te wijten aan installaties van mindere kwaliteit, maar ook aan een gebrek 
aan aandacht van de gebruiker voor efficiënte regelsystemen. Door te kiezen voor een kwalitatieve verlich-
tingsinstallatie en een aangepast geautomatiseerd regelsysteem kan het energieverbruik sterk terugge-
drongen worden. 
 
De EPB houdt bij ontstentenis rekening met een geïnstalleerd vermogen voor de verlichtingsinstallatie van 
20 W/m² en een verlichtingssterkte van 500 lx. Dit is echter een ongunstige situatie, want wanneer de ont-
werper dit vermogen toepast in zijn berekeningen zal het moeilijk zijn om het opgelegde E-peil te behalen. 
Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de gedetailleerde berekening op basis van het geïnstalleerde ver-
mogen. 
 
Al deze elementen zijn opgenomen in de EPB-regelgeving, evenals: 
 

 het vermogen van de lamp(en) 

 de hulpvariabele L die functie is van de gerealiseerde verlichtingssterkte. 

 het parasitair verbruik van de voorschakelapparatuur (momenteel nog niet van toepassing) 

 de verschillende reductiefactoren van het geïnstalleerde vermogen naargelang van het type en het 
regelsysteem. 
 

Concreet gezien en zoals hoger vermeld, hebben onderzoeken aangetoond dat het zonder een energie-
efficiënte verlichting bijna onmogelijk is om aan het maximaal E-peil te voldoen. De analyse van 50 verschil-
lende gebouwen toont aan dat er meer dan 20 punten verschil is tussen het berekende E-peil voor een 
efficiënte verlichtingsinstallatie, al naargelang men de forfaitaire methode of de gedetailleerde methode 
toepast.  
 
Het is dus belangrijk om een energie-efficiënte verlichting te installeren en, in de mate van het mogelijke, 
de installaties uit te rusten met regelsystemen voor de lichtstroom op basis van aanwezigheid en beschik-
baarheid van daglicht. 
 
Voor een verlichtingssterkte van 500 lx moet men streven naar een richtwaarde voor vermogensdichtheids 
van 10 tot 11 W/m². Waarden hoger dan 12,5 W/m² voor 500 lx zullen de energieprestatie van het gebouw 
benadelen. 

4.3.1 De invloed van de verlichtingsinstallatie in detail berekenen 
Men kan het E-peil verbeteren door: 

 het verlichtingsniveau bij een constant geïnstalleerd vermogen te verhogen; 

 het geïnstalleerde vermogen bij een constante verlichting te verminderen; 

 regelsystemen voor de lichtstroom te gebruiken in functie van aan- en afwezigheid bij constante 
verlichting en vermogen; 

 regelsystemen voor de lichtstroom te gebruiken in functie van daglicht bij constante verlichting en 
vermogen. 

4.3.2 Voorstel berekening verlichting 
Onderstaand voorstel geeft weer dat een gedetailleerde berekening van de verlichting in een forse daling 
van het E-peil kan resulteren. Dit is echter een simulatie, de reële situatie kan het E-peil sterk beïnvloe-
den. Het is dus aan te raden in de ontwerpfase om de reële situatie te correct te gaan modelleren. 
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NAAM ARMATUUR Vermogen (W) .N2 .N4 .N5 
Aantal  
lampen 

Lichtstroom  
per lamp (Lm) 

Regiolux RSEX/3 T5 type 2 60,00  0,99 1,00 0,80 2 2600 

 

 
Types schakelingen: 
(1) Centraal 
(2) Manueel 
(3) Aanwezigheidsdetectie met volledige uitschakeling 
(4) Aanwezigheidsdetectie met terugschakeling naar dimstand 
(5) Manueel met afwezigheidsdetectie en volledige uitschakeling 
(6) Manueel met afwezigheidsdetectie en terugschakeling naar dimstand 
 

Types schakelingen: 
(A) Geen modulerende regelsystemen aanwezig 
(B) Alle armaturen in het kunstlichtdeel zijn uitgerust met volautomatische daglichtdimming 
(C) Alle armaturen in het daglichtdeel zijn uitgerust met volautomatische daglichtdimming 
 

Gelieve ons de gegevens met betrekking tot de verlichting te bezorgen! (per ruimte het type en aan-
tal armaturen met het vermogen per armatuur, aantal lampen per armatuur, lichtstroom per lamp en 
de optische kenmerken, schakelsysteem en regeling). 

  

NAAM RUIMTE Naam armatuur 
Aantal  

armaturen 
Schakeling Modulering 

Elektriciteitsver-
bruik (kWh) 

Handelsruimte Regiolux RSEX/3 T5 type 2 24 2 A 1796 

TOTAAL BEREKEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK 5389,92 kWh 

TOTAAL ELEKTRICITEITSVERBRUIK WAARDE BIJ ONTSTENTENIS 16854,73 kWh 

INVLOED OP HET E-PEIL - 61 punten  
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4.4 Oververhitting – appartementen 

Het beperken van het risico op oververhitting is samen met de eis voor minimale ventilatievoorzieningen een eis 
op het vlak van binnenklimaat. 
 
Enkel bij woongebouwen wordt deze beperking specifiek geëist. Bij elk project met een bestemming 'wonen' 
moet het risico op oververhitting onderzocht worden. De oververhittingsindicator moet onder een drempelwaar-
de blijven. 
 
Voor een zo laag mogelijk E-peil is het sowieso interessant om het oververhittingsrisico voor alle gebouwen zo 
veel mogelijk te beperken. 
 
Er wordt best al van in de ontwerpfase aandacht besteed aan de beperking van het risico op oververhitting. In 
gebouwen waar relatief veel beglazing is toegepast in verhouding tot het beschermde volume kan het moeilijk 
zijn om het oververhittingsrisico te beperken als er weinig of geen aandacht besteed wordt aan: 
 

 de oriëntatie van de vensters: dit werd in rekening gebracht bij de berekeningen; 

 de zonnetoetredingsfactor van de beglazing: er werd een g-waarde van 0,50 voorzien voor alle ramen 
aan de voorgevel en een g-waarde van 0,28 (zonwerende beglazing) voor alle ramen aan de achterge-
vel; 

 beschaduwing van vensters door luifels: beschaduwing werd forfaitair in rekening gebracht; 

 effectieve zonwering aan vensters: neen; 

 intensieve ventilatie: 
 

Beschrijving Waarde 

Openingen voor intensieve ventilatie in alle woonkamers en alle slaapkamers? Ja 
Is een aanzienlijke intensieve ventilatiecapaciteit verzekerd? Ja 
Ten minste één opening voor intensieve ventilatie toegankelijk vanuit de buitenomgeving? Ja 
Alle toegankelijke openingen voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving beveiligd? Neen 

 
Daarnaast kan het toepassen van een lichte bouwwijze (houtskeletconstructie, …) het oververhittingsrisico doen 
toenemen. Die bouwwijze heeft minder thermische capaciteit dan het gebruik van meer metselwerk of beton. 
Die materialen slaan de warmte beter op in hun massa. 
 

Controle op risico op oververhitting Kh 

Maximaal toegelaten waarde 6500 
Oververhittingsindicator app. 1 2301 
Oververhittingsindicator app. 2 3811 
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4.5 Aannames bij de berekening van het E-peil 

In onderstaande tabel worden de aannames opgesomd waar vanuit gegaan is bij de berekening van het E-peil. 
 

Verwarming Waarde 

Vloerverwarming aanwezig? Neen - radiatoren 
Variabele vertrektemperatuur ketelwater? Ja 
Alle warmwaterleidingen liggen binnen de isolatieschil? Ja 
Buffervat aanwezig voor CV? Neen 
Type opwekkingstoestel? condenserende aardgasketel 

Specificaties condenserende aardgasketel Waarde 

Het testrendement van de ketel bij 30 % deellast is 108 % 
De ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast bedraagt 30 °C 
De ketel staat binnen de isolatieschil? Ja 
De ketel kan volledig afkoelen? Ja 

Sanitair warm water Waarde 

Aantal tappunten aanwezig? 
Opmerkingen: Keuken, bad en douche worden beschouwd als zijnde tappunten. Een af-
tappunt van warm water in bv. de wasplaats is geen "tappunt" 

0 voor handelsruimte 
3 voor app. 1 
2 voor app. 2 

Locatie ketel:  Wasplaats 
Het warm water wordt opgewekt via een condenserende aardgasketel 
Opslag sanitair warm water aanwezig? Neen - doorstroom 
Capaciteitsprofiel XL 
Energie-efficiëntie/energie-efficiëntieklasse A 
Circulatieleiding aanwezig? Neen 

Er wordt een toestel voorzien per eenheid (1 voor handelsruimte en 1 per app.) 
 

Hulpenergieën Waarde 

Aantal circulatiepompen per eenheid? 1 
Type pomp Natlopend 
EEI pomp ≤ 0,23 
Andere pompen: niet van toepassing 
Ingebouwde ventilator opwekkingsunit Ja 
Elektronica opwekkingsunit Ja 

Ventilatoren voor bewuste ventilatie? 
Waarde bij ontstentenis ventilatoren? 

Ja 
Neen, 340 W voor handelsruim-

te en 53 W voor app. 1 en 2 
Ventilatoren voor luchtverwarming 
Waarde bij ontstentenis elektrisch ventilatorvermogen? 

Neen 
NVT 

 

Ventilatie Waarde 

Gekozen ventilatiesysteem 
Systeem D voor handelsruimte 

Systeem C voor app. 1 en 2 

 

Eigenschappen ventilatiesysteem D Waarde 

Vermenigvuldigingsfactor m Waarde bij ontstentenis 
Reductiefactor ventilatie (i.f.v. de vraagsturing) NVT 
Ventilatiesysteem is balans? Ja 
Thermisch rendement warmteterugwinning volgens NBN EN308 81 % 



EPB-VOORCALCULATIE GENTSESTEENWEG 146 - 9800 DEINZE 

TVH CONSULT  BVBA 26-11-2019 PAGINA 22 VAN 27 

Inregelrapport beschikbaar Ja 
Constant flow ( afwijking instelwaarde t.o.v. stelwaarde < 5%) Neen 
By-pass: met volledige bypass of volledige inactivering 

 

Eigenschappen ventilatiesysteem C Waarde 

Vermenigvuldigingsfactor m (i.f.v. de toevoerroosters) 1,22 
Reductiefactor ventilatie (i.f.v. de vraagsturing) 0,90 
Voorziene merk/type van de ventilatiebox: Renson Healthbox 3.0 zonder smartzones  

 

Koeling Waarde 

Actieve koeling voorzien? Neen 

 

Verlichting handelsruimte Waarde 

Gedetailleerde berekening? Ja 

 

Thermische zonne-energie Waarde 

Thermische zonne-energie voorzien Neen 
Totale collectoroppervlakte Niet van toepassing 
Helling Niet van toepassing 
Oriëntatie Niet van toepassing 
Beschaduwing Niet van toepassing 
Warmtelevering: niet van toepassing 

 

Fotovoltaïsche zonne-energie Waarde 

Fotovoltaïsche zonne-energie voorzien Neen 
Piekvermogen Niet van toepassing 
Helling Niet van toepassing 
Oriëntatie Niet van toepassing 
Beschaduwing Niet van toepassing 
Plaats: niet van toepassing 

 

Luchtdichtheidsmeting Waarde 

Werd een luchtdichtheidsmeting reeds in rekening gebracht? Ja - 4 m³/m²h per app. 

4.6 Samenvattend en resultaten 

Summiere samenvatting (voor details, zie 4.5) 

Vloerverwarming? Neen – radiatoren 
Type opwekking condenserende aardgasketel 

Type ventilatie 
Handelsruimte: Systeem D 

App.: Systeem C - Renson Healthbox 3.0 zonder smartzones 
Koeling? Neen 
Verlichting handelsruimte? Gedetailleerd 
Hernieuwbare energie voorzien? Neen 
Luchtdichtheidsmeting voorzien? Ja - 4 m³/m²h per app. 
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 Waarde 

 E-peil 
(-) 

handelsruimte E49 
Maximaal toegelaten waarde E60/E54 (*) 

 

 Waarde 

 E-peil 
(-) 

S-peil 
(-) 

app. 1 E49 S25 
app. 2 E56 S27 
Maximaal toegelaten waarde E40/E36 (*) S31 

(*) Uitgaande van het feit dat niet aan de eis m.b.t. de hernieuwbare energie is voldaan 

4.7 Voorstellen tot behalen van E40/E36  

1. Ventilatie: We voorzien een ventilatiebox Renson Healthbox 3.0 met smartzones (reductiefactor 0,61) voor 
app. 1 en 2. 

2. PV: We voorzien 1200 Wp aan zonnepanelen voor app. 1 en 2. 
 

app. 1 

 E-peil S-peil 

 
E-peil  

uitgangspunt 
(-) 

Daling 
Nieuw 
E-peil 

(-) 

S-peil  
uitgangspunt 

(-) 
Daling 

Nieuw  
S-peil  

(-) 

Voorstel 1 

E49 

9 E40 

S25 

0 S25 

Voorstel 2 13 E36 0 S25 

Voorstel 1 + 2 22 E27 0 S25 

 

app. 2 

 E-peil S-peil 

 
E-peil  

uitgangspunt 
(-) 

Daling 
Nieuw 
E-peil 

(-) 

S-peil  
uitgangspunt 

(-) 
Daling 

Nieuw  
S-peil  

(-) 

Voorstel 1 

E56 

9 E47 

S27 

0 S27 

Voorstel 2 18 E38 0 S27 

Voorstel 1 + 2 26 E30 0 S27 
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4.8 Belangrijke opmerking 

De berekende E-peilen zijn indicatieve waarden en kunnen nog wijzigen van zodra alle materialen, stabiliteit, 
technieken e.d. gekend zijn.  
 
Korting KI: 
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5 VENTILATIE 

5.1 Inleiding 

De ventilatievoorzieningen in woongebouwen moeten voldoen aan de norm NBN D 50-001. Verse lucht wordt 
toegevoerd via droge ruimtes: woonkamer, slaapkamers, bureau... Deze verse lucht moet via de tussenruimtes 
(gang, trappenhal ...) kunnen doorstromen naar de natte ruimtes: keuken, badkamer, toilet, wasruimte, douche-
ruimte... Vanuit de natte ruimtes wordt de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd. 

5.2 Ontwerpdebieten 

De toe- en afvoerdebieten worden berekend a.d.h.v. de oppervlakte van de bewuste ruimtes. In onderstaande 
tabellen worden deze oppervlaktes weergegeven. Deze werden berekend a.d.h.v. de plannen (1909 17 UV2.dwg). 
Indien tijdens het bouwproces deze indeling zou wijziging, dient de verslaggever hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld te worden. 

5.2.1 Ontwerpdebieten handelsruimte 
 

Afwachten definitieve indeling 
 

NAAM Soort ruimte IDA (*) 
Opp. 
(m²) 

Ontwerp bezet-
ting (pers.) of 

san. eenh. 

EPB Vloer op-
pervlakte per 

persoon 
(m2/persoon) 

EPB Mini-
mum bezet-
ting (perso-

nen) 

Gelijkvloers 

Handelsruimte 

Verkoopruim-
te, winkel 
(behalve win-
kelcentra) 

IDA3 150,10 - 7,0 22 

NAAM 
Aantal 

personen 

Kwaliteit 
toevoer-

lucht 

Kwaliteit 
afvoerlucht 

Ontwerp 
debiet 

m³/h.persoon 

Ontwerpdebiet 
m³/h.m² 

Gelijklvoers 

Handelsruimte 22 BU ETA1 22,00 484,00 

NAAM 

Opgelegd 
Minimum 

toevoer de-
biet m3/h  

Opgelegd 
Minimum 

afvoer  
debiet m3/h 

PULSIE 
toevoer 

m3/h 

DOORVOER 
toevoer  

m3/h 

DOORVOER 
afvoer 
m3/h 

EXTRACTIE 
afvoer 
m3/h 

Handelsruimte 484,00 484,00 484,00 / / 484,00 

5.2.2 Ontwerpdebieten app. 1 

Naam 
Opp. 
(m²) 

Opgelegd 
Minimum 
toevoer- 

debiet m³/h 

Opgelegd 
Minimum 

afvoer- 
debiet m³/h 

TOE-
VOER 

 
m³/h 

DOOR-
VOER 

 
m³/h 

EX-
TRACTIE 

 
m³/h 

DROGE RUIMTEN 
Leefruimte 40,00 144,00 25,00 ZIE PLAN ZIE PLAN - 

Slaapkamer 1 16,43 59,15 25,00 ZIE PLAN ZIE PLAN - 

Slaapkamer 2 14,06 50,62 25,00 ZIE PLAN ZIE PLAN - 

NATTE RUIMTEN 

Open keuken - 50,00 75,00 - ZIE PLAN 75,00 

WC - 25,00 25,00 - ZIE PLAN 25,00 

Wasplaats 6,00 25,00 50,00 - ZIE PLAN 50,00 
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Badkamer 7,59 25,00 50,00 - ZIE PLAN 50,00 

DOORSTROOM- EN ANDERE RUIMTEN 

Inkom/nachthal - - - - - - 

5.2.3 Ontwerpdebieten app. 2 

Naam 
Opp. 
(m²) 

Opgelegd 
Minimum 
toevoer- 

debiet m³/h 

Opgelegd 
Minimum 

afvoer- 
debiet m³/h 

TOE-
VOER 

 
m³/h 

DOOR-
VOER 

 
m³/h 

EX-
TRACTIE 

 
m³/h 

DROGE RUIMTEN 
Leefruimte 23,22 83,60 25,00 ZIE PLAN ZIE PLAN - 

Slaapkamer 14,10 50,76 25,00 ZIE PLAN ZIE PLAN - 

NATTE RUIMTEN 

Open keuken - 50,00 75,00 - ZIE PLAN 75,00 

WC - 25,00 25,00 - ZIE PLAN 25,00 

Wasplaats 3,53 25,00 50,00 - ZIE PLAN 50,00 

Badkamer 4,67 25,00 50,00 - ZIE PLAN 50,00 

DOORSTROOM- EN ANDERE RUIMTEN 

Inkom/nachthal - - - - - - 

5.3 Creëren van toevoer 

5.3.1 Welk type rooster 
Voor de toevoer van verse lucht is bv. volgende rooster mogelijk: 

 

q1 bij 
 2 Pa 

(m³/h) 

q1 bij  
10 Pa 
(m³/h) 

L0 bij  
2 Pa 
(m) 

L0 bij  
10 Pa 
(m) 

Regelbaar? 
U-waarde 
(W/m²K) 

Renson Invisivent®EVO 53,0 53,0 0,10 0,11 6 standen 2,8 

 
De opdrachtgever is vrij om een andere rooster te kiezen. De verslaggever dient op de hoogte gebracht te worden 
van eventuele wijzigingen en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet halen van de EPB-eisen 
indien wijzigingen worden doorgevoerd, zonder dat hij hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. 

5.3.2 Waar & hoeveel lopende meter RTO minimaal en maximaal nodig? 

Op de plannen in bijlage vindt u ons voorstel van waar wij de toevoerroosters zouden voorzien. In onderstaande 
tabel wordt dit cijfermatig weergegeven.  

Naam 

Opgelegd  
minimum  

toevoerdebiet 
m³/h 

Minimale  
lengte van het roos-

ter Renson Invisi-
vent®EVO in meter 

(*) 

Welk raam? 

App. 1 
Leefruimte 144,00 2,82 Renson Invisivent®EVO op het venster van 6,90 m 

Slaapkamer 1 59,15 1,22 Renson Invisivent®EVO op het venster van 2,60 m 

Slaapkamer 2 50,62 1,06 Renson Invisivent®EVO op het venster van 2,30 m 

App. 2 
Leefruimte 83,60 1,68 Renson Invisivent®EVO op het venster van 6,90 m 

Slaapkamer 50,76 1,06 Renson Invisivent®EVO op het venster van 2,60 m 

(*) OPGELET: Bij deze minimale lengte wordt ervan uitgegaan dat deze lengte wordt toegepast op 1 rooster 
(tenzij anders vermeld in bovenstaande tabel). Men mag verschillende kortere roosters - waarvan de totale 
som dan overeenkomt met de minimale lengte - niet zo maar voorzien zonder de schriftelijke toestemming van 
de EPB-verslaggever 
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5.4 Creëren van doorvoer 

De Energieprestatieregelgeving legt naast de aanvoer van verse lucht en extractie van vervuilde lucht eveneens 
eisen op aan de doorvoer van lucht. 

 
Concreet betekent dit dat, naast aanvoer van verse lucht, er ook doorvoer van lucht moet zijn, nl. 25 m³/h per 
ruimte (zie bovenstaande tabel en ventilatieplannen), behalve voor een open keuken (50 m³/h). Een doorvoer 
van 25 m²/h kan gecreëerd worden d.m.v. een spleet van 70 cm² onder een deur (bv. 8 mm indien breedte deur 
90 cm bedraagt). Er zijn tegenwoordig esthetische roosters op de markt die deze doorvoer kunnen garanderen. 
 

 
 

 
 
 
 
Gedaan te Deinze op dinsdag 26 november 2019. 

 
ir. Thomas Vanhaesebroeck (0474 390 394) 
 


