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1   Beschermd volume (= BV)

1.1  Definitie

Het beschermd volume is het volume van alle ruimten in een gebouw die thermisch afgeschermd zijn van de buitenomgeving 
(lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

Het beschermd volume wordt berekend op basis van buitenafmetingen, met inbegrip van het volume van de binnenwanden. 
De afbakening tussen twee aan elkaar grenzende beschermde volumes wordt gevormd door de hartlijn van de tussenliggende 
scheidingsconstructie.

De aanwezigheid van thermisch isolerende lagen in de constructieonderdelen geeft een aanduiding van welke ruimten tot het 
beschermd volume behoren en welke niet. 

Het beschermd volume omvat minstens alle geklimatiseerde ruimten. Elke ruimte waarin een warmteafgifte- en/of koudeaf-
gifte-element (radiator, vloerverwarming, warme of koude lucht inblaasmond, ventiloconvector, enzovoort) is geplaatst, wordt 
altijd beschouwd als geklimatiseerd. Elke ruimte waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen 
doen, hun vrije tijd doorbrengen, enzovoort, wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd (bv. een slaapkamer of een kantoor dat 
niet geklimatiseerd wordt, behoort altijd tot het beschermd volume). Ruimtes die in open verbinding staan met elkaar wor-
den beschouwd als één ruimte. Dit betekent dat een niet-geklimatiseerde ruimte in open verbinding met een geklimatiseerde 
ruimte samen als één geklimatiseerde ruimte wordt beschouwd. 

1.2  Toepassing

Het ontwerpteam bepaalt welke niet-geklimatiseerde ruimtes tot het beschermd volume behoren. Daarbij wordt gekeken naar 
de functie van de ruimtes en de mate waarin de ruimtes thermisch afgescheiden zijn van enerzijds geklimatiseerde ruimtes 
en anderzijds de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot het beschermd volume 
behoren. Die keuze is vrij maar moet verdedigbaar zijn. Ruimten met  niet afsluitbare openingen die permanent  in contact zijn 
met de buitenomgeving behoren niet tot het beschermd volume.

1.3  Hoe worden het BV gemeten en berekend ?

Basisprincipe

versie december 2014

beschermd
volume

figuur 1 – basisprincipe voor het bepalen van het BV
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Bij een vloer op volle grond telt ook het volume 
van de vloer (onder het maaiveld), mee in het BV.

Bij de bouwknoop vloer op volle grond-
buitenmuur vormen enerzijds de buitenzijde van de 
 gevel en anderzijds de onderzijde van de vloer de
 grenzen van het BV

Bij de bouwknoop buitenmuur-hellend dak 
vormen enerzijds de buitenzijde van de gevel en 
anderzijds de bovenkant van de dakbedekking de 
grenzen van het BV.

Bij een niet-geïsoleerde zoldertip die buiten het BV 
valt, is de bovenzijde van het plafond de bovenste 
grens van het BV.

Het volume dat bijvoorbeeld ingenomen wordt 
door een hoge dakrand bij een plat dak of door 
een uitkragende terrasplaat … wordt niet meege-
teld als BV.

1.

2.

3.

4.

5.



Vlaanderen
is energie

3
EPB

Berekenen : beschermd volume, verliesoppervlakte en
andere oppervlakten

In het Transmissiereferentiedocument 
(= bijlage van het ministerieel besluit 
van 29 oktober 2007, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad op 13 novem-
ber 2007) is in 12.2.2.3 bepaald hoe 
het BV wordt gemeten en berekend.

Een BV van een gebouw of van een 
deel van een gebouw wordt gemeten 
en berekend op basis van de buitenaf-
metingen. 

Het volledige volume dat ingenomen 
wordt door de scheidingsconstructies 
zoals buitenmuren, daken, vloeren …, 
wordt meegerekend in het BV. 

De scheidingsconstructies die de schei-
ding vormen tussen twee verschil-
lende BV’s (bijvoorbeeld de gemeen-
schappelijke muur van twee halfopen 
woningen), worden maar voor de helft 
van hun dikte meegerekend bij het 
ene BV. De andere helft telt mee bij 
het andere BV.

Toegepast op een voorbeeld

Stap 1 : Op de plannen en de doorsneden van een gebouw worden alle uiterste grenzen van het BV opgetekend, waarbij reke-
ning wordt gehouden dat de scheidingsconstructies buitenmuur, dak, vloer … volledig tot het BV behoren. Een handig hulpmid-
del daarbij is om de buitenste grenzen van het BV met een ononderbroken lijn (rondom de gebouwschil) aan te duiden (zie 
figuur 2 met rode streeplijn). 

Stap 2 : Daarna kan het totale volume worden bepaald dat zich binnen de aangeduide grenzen bevindt. 

2   Warmteverliesoppervlakten

2.1  Hoe worden de verliesoppervlakten gemeten en berekend ?

Basisprincipe

In het Transmissiereferentiedocument (= bijlage van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 13 november 2007) is in 12.2.2.1 bepaald hoe de verliesoppervlakten worden gemeten en berekend.

De warmteverliesoppervlakten van een gebouw of van een deel van een gebouw worden, net zoals het BV, gemeten en bere-
kend op basis van de buitenafmetingen.

De verliesoppervlakten van alle scheidingsconstructies, zoals buitenmuren, daken, vloeren …, die het BV omhullen of omslui-
ten, moeten worden berekend.

Stap 3

Na het aanduiden van de uiterste grenzen van het BV (stap 1 – rode streeplijn) en het bepalen van het BV (stap 2), zijn de warm-
teverliesoppervlakten te bepalen (rode maatlijnen / pijlen).

De oppervlakten van de scheidingsconstructies volgens buitenafmetingen worden telkens gemeten op basis van de afstanden 

versie december 2014

figuur 2 - voorbeeld

doorsnede met aanduiding van het BV met een rode streeplijn
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tussen de snijpunten van de uiterste 
grenzen van het BV.

Voor vensters, deuren, dakvlakven-
sters … worden de dagmaten van de 
gevelbekleding (de opening gezien van 
buitenaf) als afmetingen aangenomen.

Bij een schildeel waarbij in eenzelfde 
vlak twee verschillende samenstellin-
gen voorkomen, is de scheidingslijn 
tussen de twee gedeelten bepalend 
voor het berekenen van de beide 
warmteverliesoppervlakten.

Voorbeeld

 Een voorgevel is deels opgebouwd 
met een spouwmuur en deels op-
gebouwd als muur met isolatie en 
 buitenpleister. De oppervlak-
ten worden bepaald tot de schei-
dingslijn tussen beide (gezien van  
 buitenaf).

Voor gebogen bouwelementen (ton-
daken, gebogen muren, ...) wordt de reële (= ontwikkelde) oppervlakte in rekening gebracht.

Toegepast op een voorbeeld

Op figuur 3 zijn de afstanden voor het bepalen van de warmteverliesoppervlakte aangeduid met rode maatlijnen / pijlen.

3   Specifieke voorbeelden van bouwdetails 
   en bouwknopen
Hieronder wordt het basisprincipe voor het bepalen van het BV en de warmte-
verliesoppervlakten toegepast op een aantal specifieke bouwdetails en bouw-
knopen uit uitvoeringsplannen van bouwprojecten.

Er worden enkele voorbeelden gegeven om de hierboven vermelde basisprin-
cipes verder te verduidelijken maar de opsomming is niet limitatief.

Aan de hand van deze gegeven richtlijnen en principes om het BV en de warm-
teverliesoppervlakten te bepalen, kan de verslaggever dan andere bouwde-
tails en bouwknopen in specifieke bouwprojecten beter interpreteren.

Bij de voorbeelden van de bouwknopen worden telkens de uiterste grenzen 
van het BV aangegeven met ‘rode streeplijnen’, namelijk de ‘uiterste grenzen’ 
van de verschillende scheidingsconstructies.

De rode maatlijnen met pijlen geven dan aan welke afstanden worden ge-
bruikt om de warmteverliesoppervlakten te berekenen, enerzijds tussen de 
snijpunten van de uiterste grenzen van het BV (bij scheidingsconstructies in 
verschillende vlakken) en anderzijds tot waar de samenstelling van de schei-
dingsconstructie verschilt (bij scheidingsconstructies in één vlak).

versie december 2014

figuur 3 - voorbeeld

doorsnede met aanduiding van de verliesoppervlakten

figuur 4 - legende

de toegepaste materialen in de
bouwdetails en bouwknopen

baksteen metselwerk (snelbouw)

gevel metselwerk

isolerende blokken

hellingsbeton

uitvullingslaag / chape

gewapend beton

cementgebonden zandaanvulling

funderingsmetselwerk

zacht isolatiedeken

stijve / halfstijve isolatieplaten

maaiveld / volle grond
gewelven uit gebakken aarde

voorgespannen betongewelven

geëxpandeerde kleikorrels

opbouw plat dak met ballast

opbouw plat dak met groendak
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3.1.1   Bouwknoop buitenmuur – vloer op volle grond

De uiterste grenzen van het BV worden opgetekend. De uiterste grens van de 
buitenmuur is de gevellijn. De uiterste grens van de vloer op volle grond is de 
onderzijde van de vloeropbouw.

Daarna kunnen de oppervlakten Amuur en de Avloer worden opgemeten.

Bij de vloer op volle grond zijn er meerdere samenstellingen mogelijk. Hieron-
der komen enkele voorbeelden van samenstellingen aan bod, waarbij telkens 
wordt gesteld wat de ‘onderzijde van de vloeropbouw’ is in dat geval.

Figuur 5 toont een bouwknoop met een vloeropbouw waarbij de thermische 
isolatie zich bovenop de betonnen draagvloer bevindt.

 Bijvoorbeeld : thermische isolatie met ter plaatse gespoten PUR of platen.

De dikte van een eventuele werkvloer of andere opvullingslaag die zich onder 
de vloerplaat bevindt én waarvan de λu-waarde groter is dan 0,4 W/mK (bij-
voorbeeld cementgebonden zandaanvulling of losgestorte steenslag) wordt 
niet in rekening gebracht voor het bepalen van het BV en van de oppervlakte 
Amuur.

Als de λu-waarde van de opvullingslaag onder de vloerplaat kleiner is dan of 
gelijk is aan 0,4 W/mK (bijvoorbeeld een laag met geëxpandeerde kleikorrels) 
wordt de dikte van de opvullingslaag wel meegerekend voor het bepalen van 
het BV en van de oppervlakte Amuur.

De ‘onderzijde van de vloeropbouw’ is hier (met een cementgebonden zand-
aanvulling) gelijk aan de onderzijde van de betonplaat.

Figuur 6 toont een bouwknoop met een vloeropbouw waarbij de thermische 
isolatie zich onder de betonnen draagvloer bevindt.

 Bijvoorbeeld : thermische isolatie met XPS- of EPS-platen waar- 
 op de draagvloer wordt gestort.

De ‘onderzijde van de vloeropbouw’ is hier de onderzijde van de thermische 
isolatie.

De dikte van de opvullingslaag wordt, afhankelijk van de  
λu-waarde, al dan niet in rekening gebracht voor het bepalen van het BV en 
van de oppervlakte Amuur (zie onder 1).

versie december 2014

figuur 5

bouwknoop buitenmuur - vloer op volle
grond (isolatie boven vloerplaat)

figuur 6

bouwknoop buitenmuur - vloer op volle
grond (isolatie onder vloerplaat)
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3.1.2  Bouwknoop buitenmuur – vloer boven kruipruimte of 
   kelder buiten het BV

Figuur 7 toont een bouwknoop waarbij de buitenmuur aansluit op de vloer 
boven een kruipruimte die niet tot het BV behoort.

De ‘onderzijde van de vloeropbouw’ is hier de onderzijde van de draagvloer 
met gewelven.

Figuur 8 toont een bouwknoop waarbij de buitenmuur aansluit op de vloer 
boven een kelder. De kelder behoort niet tot het BV.

De ‘onderzijde van de vloeropbouw’ naar de kelder buiten het BV is hier de 
onderzijde van de draagvloer met gewelven.

versie december 2014

figuur 7

bouwknoop buitenmuur – vloer boven
kruipkelder buiten BV

figuur 8

bouwknoop buitenmuur – vloer boven
kelder buiten BV
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3.1.3  Bouwknopen buitenmuur – ingegraven muur – vloer 
   op volle grond bij kelder binnen het BV

Figuur 9 toont bouwknopen waarbij de buitenmuur aansluit op een geïso-
leerde ingegraven keldermuur en vervolgens op de geïsoleerde vloer op volle 
grond van de kelder. De kelder is een geïsoleerd en verwarmd volume en be-
hoort tot het BV.

Amuur en Aingegraven muur bevinden zich in hetzelfde vlak. Bij conventie is de ‘on-
derzijde van de vloeropbouw’ naar de kelder de scheidingslijn tussen Amuur en 
Aingegraven muur.

Volgens de figuur wordt Amuur gemeten tot de onderzijde van de draagvloer 
met gewelven.

Aingegraven muur wordt dus gemeten vanaf de onderzijde van de draagvloer met 
gewelven tot de onderzijde van de keldervloer op volle grond. Die onderzijde 
is gelijk aan de onderzijde van de betonplaat, want de figuur toont dat de 
thermische isolatie bovenop de betonnen vloerplaat ligt.

3.1.4  Warmteverliesoppervlakten van BV naar kelder buiten BV

3.1.4.1 Geval 1 : grens van het BV ligt op de gelijkvloerse verdieping

De figuur toont een gebouw met een kelder die niet tot het BV behoort en waarbij de deur naar de kelder zich op de gelijk-
vloerse verdieping (GV) bevindt.

Het BV verliest ten eerste warmte naar buiten via de buitenmuren, daken, vensters …). Die oppervlakten worden niet weerge-
geven op de figuur.

Ten tweede verliest het BV warmte naar de kelder, die niet tot het BV behoort.

De verliesoppervlakten van het BV naar de kelder buiten het BV (= het rood gekleurde volume in de figuur) zijn enerzijds ‘vloe-
ren boven kelder’, namelijk :

•  de vloer van de gelijkvloerse verdieping boven de kelder tot aan de trap naar de eerste verdieping en 
 tot de muren van het trapsas ;

•  de trapslee van de gelijkvloerse verdieping naar het bordes (tussen GV en eerste verdieping) : de  
 oppervlakte wordt gemeten volgens de traphelling. Bij trappen zonder trapslee, bv. met massieve  
 treden in hout …, is de oppervlakte volgens de traphelling moeilijker te bepalen: in dat geval is de som 
 van alle aantreden te beschouwen als ‘vloer boven kelder’; de som van alle optreden is ‘binnenmuur 
 naar kelder’ ;

•  het bordes (tussen GV en eerste verdieping) ;

•  de trapslee van het bordes (tussen GV en eerste verdieping) naar de eerste verdieping : de oppervlakte 
 wordt gemeten volgens de traphelling (voor trappen zonder trapslee - zie hoger) ;

versie december 2014

figuur 9

buitenmuur – ingegraven muur – vloer op volle
grond bij kelder binnen het BV
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•  het plafond naar de eerste verdieping in het trapsas.

De verliesoppervlakten van het BV naar de kelder buiten het BV (= het rood gekleurde volume in de figuur) zijn anderzijds ‘bin-
nenmuren en binnendeur’, namelijk :

•  de dwarse muur aan de trap (muur a in figuur 10) ;

•  de langse muur aan de trap (exclusief de deur naar de keldertrap) : onderaan begrensd door de trapslee 
 van GV naar het bordes (tussen GV en de eerste verdieping) en bovenaan begrensd door de trapslee 
 van het bordes (tussen GV en de eerste verdieping) naar de eerste verdieping (muur b in figuur 10);

•  de deur naar de keldertrap ;

•  de muur (van naastgelegen BV naar trapsas in kelder) : onder de trapslee van GV naar het bordes 
 (tussen GV en de eerste verdieping), onder het bordes (tussen GV en de eerste verdieping) (muur c in  
 figuur 10) en boven de lijn van de vloer van GV ;

•  de muur (van naastgelegen BV naar trapsas in kelder): onder het bordes (tussen GV en de eerste  
 verdieping), onder de trapslee van het bordes (tussen GV en de eerste verdieping) naar de eerste  
 verdieping en boven de lijn van de vloer van GV (muur d in figuur 10).

3.1.4.2 Geval 2 : grens van het BV ligt op de kelderverdieping

Figuur 11 toont een gebouw met een kelder die niet tot het BV behoort en waarbij de grens van het BV zich op de kelderverdie-
ping bevindt. Het trapsas op de kelderverdieping behoort dus nog tot het BV, de rest van de kelder niet meer.

Het BV verliest ten eerste warmte naar buiten via de buitenmuren, daken, vensters …). Die oppervlakten worden niet weerge-
geven op de figuur.

versie december 2014

figuur 10

A – B - warmteverliesoppervlakten van BV naar kelder buiten BV – scheiding op gelijkvloerse verdieping

eerste verdieping

gelijkvloerse verdieping

kelder
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Ten tweede verliest het BV warmte naar het gedeelte kelder, dat niet tot het BV behoort.

De verliesoppervlakten van het BV naar het gedeelte kelder buiten het BV (= het rood gekleurde volume in de figuur) zijn ener-
zijds ‘vloeren boven kelder’, namelijk :

•  de vloer van de gelijkvloerse verdieping boven de kelder ;

•  de trapslee van GV naar het bordes (tussen GV en de kelderverdieping) : de oppervlakte wordt  
 gemeten volgens de traphelling. Bij trappen zonder trapslee, bv. met massieve treden in hout …, is de 
 oppervlakte volgens de traphelling moeilijker te bepalen : in dat geval is de som van alle aantreden te 
 beschouwen als ‘vloer boven kelder’; de som van alle optreden is ‘binnenmuur naar kelder’ ;

•  het bordes (tussen GV en de kelderverdieping) ;

•  de trapslee van het bordes (tussen GV en de kelderverdieping) naar de kelderverdieping : de opper- 
 vlakte wordt gemeten volgens de traphelling (voor trappen zonder trapslee - zie hoger).

De verliesoppervlakten van het BV naar de kelder buiten het BV (= het rood gekleurde volume in de figuur) zijn anderzijds ‘bin-
nenmuren en binnendeur’, namelijk :

•  de dwarse muur aan de trap op de kelderverdieping (exclusief de deur naar de keldertrap), (muur a in 
 figuur 11) ;

•  de langse muur aan de trap : bovenaan begrensd door de trapslee van GV naar het bordes (tussen 
 GV en de kelderverdieping) en onderaan begrensd door de trapslee van het bordes (tussen GV en de 
 kelderverdieping) naar de kelderverdieping (muur b in figuur 11) ;

•  de deur tussen het trapsas en de resterende kelder ;

•  de muur (van naastgelegen kelder naar het trapsas in BV) : boven de trapslee van GV naar bordes  

versie december 2014

figuur 11

A - B - warmteverliesoppervlakten van BV naar kelder buiten BV – scheiding in kelder

eerste verdieping

gelijkvloerse verdieping

kelder
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 (tussen GV en de kelderverdieping, boven het bordes (tussen GV en de kelderverdieping) en onder de 
 lijn van de vloer van GV (muur c in figuur 11) ;

•  de muur (van naastgelegen kelder naar het trapsas in BV): boven het  
 bordes (tussen GV en de kelderverdieping), boven de trapslee van het  
 bordes (tussen GV en de kelderverdieping) naar de kelderverdieping en 
 onder de lijn van de vloer van GV (muur d in figuur 11).

Ten derde verliest het BV ook warmte naar de grond via :

•  de ingegraven muur ter hoogte van het bordes (tussen GV en de kelder- 
 verdieping) ;

•  de vloer op volle grond op de kelderverdieping aan de onderzijde van de 
 trapslee van het bordes (tussen GV en de kelderverdieping) naar de  
 kelderverdieping, net voor de kelderdeur.

3.1.5   Bouwknopen buitenmuur – vloer boven buitenomge- 
   ving

Figuur 12 toont de bouwknopen waarbij een hoger gelegen verdieping uit-
kraagt ten opzichte van een lager gelegen verdieping.

Onafhankelijk van de grootte van de uitkraging (bijvoorbeeld 30 cm, 60 cm of 
meer) is het uitkragende deel een ‘vloer boven buitenomgeving’.

Uit de aanduiding van de uiterste grenzen volgens de figuur, worden de op-
pervlakten Amuur en Avloer bepaald.

3.1.6  Bouwknoop buitenmuur - gemeenschappelijke muur

De bouwknoop toont de aansluiting van twee aaneengesloten BV’s ter hoogte 
van de buitenmuren van de BV’s.

De scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen twee verschillende BV’s, worden maar voor de helft van hun dikte 
meegerekend bij het ene BV. De ande-
re helft telt mee bij het andere BV van 
het buurgebouw.

Na het aanduiden van de grenzen van 
het BV van de woning, is ook duidelijk 
dat Amuur van de woning ook wordt ge-
meten tot de as van de gemeenschap-
pelijke scheidingsconstructie.

In analogie met figuur 13 worden an-
dere gemeenschappelijke scheidings-
constructies tussen verschillende BV’s 
berekend, zoals muren en vloeren 
tussen wooneenheden en muren en 
vloeren tussen wooneenheden en ge-
meenschappelijke delen (bijvoorbeeld 
trappenhallen).

versie december 2014

figuur 12

bouwknopen buitenmuur – vloer boven
buitenomgeving

figuur 13

bouwknoop buitenmuur-gemeenschappelijke muur bij aaneengesloten
bebouwing
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3.1.7  Bouwknoop buitenmuur – plat dak

Platte daken zijn licht afhellend voor 
een goede afwatering van de neerslag. 
Bij grote oppervlakten is er gemakke-
lijk 10 cm (of meer) hoogteverschil tus-
sen het hoogste en het laagste punt.

Om de oppervlakten Amuur en Aplat dak te 
bepalen worden de uiterste grenzen 
van het BV opgetekend. De uiterste 
grens van de buitenmuur is opnieuw 
de gevellijn. Als uiterste grens van 
het platte dak wordt bij conventie het 
‘hoogste punt van dakisolatie’ geno-
men.

Hieronder komen enkele voorbeelden 
aan bod, waarbij telkens wordt gesteld 
wat het ‘hoogste punt van de dakisola-
tie’ is in dat geval.

Figuur 14 toont de bouwknoop waarbij 
de buitenmuur aansluit op een ‘warm 
plat dak’.

De hoogte van de buitenmuur wordt 
gemeten tot het hoogste punt van de 
dakisolatie, wat quasi gelijk is aan het 
hoogste punt van de dakdichting (bitu-
men, EPDM-bedekking …).

Figuur 15 toont de bouwknoop waar-
bij de buitenmuur aansluit op een plat 
dak dat voorzien is van een ballastlaag.

Ook hier wordt de hoogte van de bui-
tenmuur gemeten tot het hoogste 
punt van de dakisolatie, wat quasi ge-
lijk is aan het hoogste punt van de dak-
dichting (bitumen, EPDM-bedekking 
…). 

 Bijvoorbeeld : warm plat dak waar- 
 op een grintballast is geplaatst.

Een ballastlaag wordt dus niet in reke-
ning gebracht bij het bepalen van het 
BV en Amuur.

versie december 2014

figuur 14

bouwknoop buitenmuur – warm plat dak

figuur 15

bouwknoop buitenmuur – plat dak met ballast
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Figuur 16 toont de bouwknoop waar-
bij de buitenmuur aansluit op een plat 
dak dat voorzien is van een groendak-
opbouw.

Ook hier wordt de hoogte van de bui-
tenmuur gemeten tot het hoogste 
punt van de dakisolatie, wat quasi ge-
lijk is aan het hoogste punt van de dak-
dichting (bitumen, EPDM-bedekking 
…).

De groendakopbouw (beschermings- 
en draineerlaag, filtervlies, grondlaag 
en vegetatie) wordt dus niet in reke-
ning gebracht bij het bepalen van het 
BV en Amuur.

Figuur 17 toont de bouwknoop waarbij 
de buitenmuur aansluit op een ‘omge-
keerd dak’, dus waarbij de dakisolatie 
op de dakdichting is geplaatst.

De hoogte van de buitenmuur wordt 
gemeten tot het hoogste punt van de 
dakisolatie. Dat hoogste punt is dus 
hoger dan het hoogste punt van de 
dakdichting (bitumen, EPDM-bedek-
king …).

De ballastlaag wordt niet in rekening 
gebracht bij het bepalen van het BV en 
Amuur.

versie december 2014

figuur 16

bouwknoop buitenmuur – plat groendak

figuur 17

bouwknoop buitenmuur – omgekeerd plat dak
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3.1.8   Varianten van de bouwknoop buitenmuur - plat dak

In analogie met de figuren onder punt 3.1.6 worden hieronder enkele andere varianten gegeven.

Telkens na het aanduiden van de uiterste grenzen van het BV, zijn de oppervlakten Amuur en Aplat dak te bepalen.

3.1.8.1  Bouwknoop plat dak - opgaande buitenmuur

3.1.8.2 Bouwknopen buitenmuur - plat dak – buitenmuur – plat dak

versie december 2014

figuur 18

bouwknoop plat dak – buitenmuur – variant 1

figuur 19

bouwknoop plat dak – buitenmuur – variant 2

figuur 20

bouwknopen buitenmuur - plat dak – buitenmuur – plat dak (doorsnede)
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3.1.9  Bouwknoop buitenmuur – hellend dak

Figuur 22 toont de bouwknoop van een buitenmuur en een hellend dak, zon-
der dakoversteek, waarbij de thermische isolaties van beide delen op elkaar 
aansluiten.

De uiterste grenzen van het BV zijn aangegeven op de figuur. De uiterste grens 
van de buitenmuur is de gevellijn. De uiterste grens van het hellende dak is 
de pannenlijn.

Na het optekenen van de uiterste grenzen van het BV en het bepalen van het 
snijpunt zijn de oppervlakten Amuur en Ahellend dak te bepalen.

De hoogte van de dakgoot speelt dus geen rol om de verliesoppervlakten te 
bepalen.

versie december 2014

figuur 21

bouwknopen buitenmuur - plat dak – buitenmuur – plat dak (gevelzicht)

figuur 22

bouwknoop buitenmuur – hellend dak
zonder dakoversteek
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Figuur 23 toont de bouwknoop van een buitenmuur en een hellend dak, met 
een niet geïsoleerde dakoversteek. De thermische isolatie van de buitenmuur 
loopt door ter hoogte van de niet-geïsoleerde dakoversteek en sluit aan op de 
thermische isolatie van het hellende dak.

De uiterste grenzen van het BV zijn aangegeven op de figuur. De uiterste grens 
van de buitenmuur is de gevellijn. Ook ter hoogte van de niet-geïsoleerde 
dakoversteek kan die gevellijn worden doorgetrokken. De uiterste grens van 
het hellende dak is de pannenlijn.

Na het optekenen van de uiterste grenzen van het BV is Ahellend dak te bepalen. De 
oppervlakten Amuur1 en Amuur2 bevinden zich in hetzelfde vlak. De scheidingslijn 
voor het bepalen van de beide oppervlakten is de lijn van de onderzijde van 
de dakoversteek.

Amuur1 is een ‘buitenmuur’. Amuur2 is in principe een ‘binnenmuur naar AOR’ 
(= de nietgeïsoleerde dakoversteek, maar Amuur2 mag bij kleine dakoversteken 
ook als ‘buitenmuur’ worden beschouwd.

3.1.10  Bouwknopen buitenmuur – plafond en muur naar AOR – hellend dak

Figuur 24 toont de bouwknoop van een buitenmuur en een hellend dak zon-
der een dakoversteek, maar waarbij de keuze is gemaakt om de ruimte achter 
het knieschot (= de muur ter hoogte van de ‘1 meterlijn’) niet te isoleren. De 
ruimte achter het knieschot is dus een AOR.

De thermische isolatie van het hellende dak sluit aan op de thermische isola-
tie in het knieschot. De thermische isolatie van de buitenmuur sluit aan op de 
thermische isolatie van het plafond naar de AOR-ruimte achter het knieschot.

De uiterste grenzen van het BV zijn aangegeven op de figuur. Bij de bouw-
knoop van de buitenmuur en het plafond mag worden aangenomen dat de 
uiterste grenzen loodrecht op elkaar aansluiten.

Na het optekenen van de uiterste grenzen van het BV zijn de oppervlakten 
Amuur1, Amuur2, Aplafond en Ahellend dak te bepalen. 

Amuur1 is een ‘buitenmuur’. Amuur2 is een ‘binnenmuur naar AOR’. Aplafond is een 
‘plafond naar AOR’.

versie december 2014

figuur 23

bouwknoop buitenmuur – hellend dak
met dakoversteek

figuur 24

bouwknopen buitenmuur – plafond en
muur naar AOR – hellend dak zonder
dakoversteek
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Figuur 25 toont de bouwknopen van een buitenmuur en een hellend dak met 
een dakoversteek én met een AOR-ruimte achter
het knieschot.

De situatie in de figuur is een combinatie van de situaties die in punt 3.1.9 en 
3.1.10 (hierboven) zijn toegelicht.

Na het optekenen van de uiterste grenzen van het BV zijn de oppervlakten 
Amuur1, Amuur2, Amuur3, Aplafond en Ahellend dak te bepalen.

Amuur1 is een ‘buitenmuur’. Amuur2 is in principe een ‘binnenmuur naar AOR’, 
maar Amuur2 mag bij kleine dakoversteken ook als ‘buitenmuur’ worden be-
schouwd. Amuur3 is een ‘binnenmuur naar AOR’. Aplafond is een ‘plafond naar 
AOR’.

3.1.11 Bouwknoop plat dak – hellend dak

Figuur 26 toont de bouwknoop waarbij een plat dak aansluit op 
een hellend dak.

De uiterste grens van het platte dak is de horizontale lijn door 
het hoogste punt van de dakisolatie. De uiterste grens van het 
hellende dak is de pannenlijn. Na het aanduiden van de uiterste 
grenzen van het BV zijn Aplat dak en Ahellend dak tot het snijpunt van 
beide lijnen te berekenen.

versie december 2014

figuur 25

bouwknoop buitenmuur – plafond en muur
naar AOR – hellend dak met dakoversteek

figuur 26

bouwknoop plat dak – hellend dak
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3.1.12  Varianten bouwknopen buitenmuur - plat dak - buitenmuur - hellend dak

Naar analogie met de figuren onder 
punt 3.1.6 en 3.1.8 toont figuur 27 een 
variant van de bouwknopen buiten-
muur - plat dak – buitenmuur – hel-
lend dak.

Telkens na het aanduiden van de ui-
terste grenzen van het BV, zijn de op-
pervlakten Amuur1, Amuur2, Aplat dak en 
Ahellend dak te bepalen.

Amuur2 is in principe een ‘binnenmuur 
naar AOR’, maar Amuur2 mag bij kleine 
dakoversteken ook als ‘buitenmuur’ 
worden beschouwd.

3.1.13  Bouwknoop hellend dak – hellend dak met isolatie tot in de nok

Figuur 28 toont de bouwknoop aan de 
nok van een hellend dak, waarbij de 
thermische isolatie volledig de dakhel-
ling volgt tot in de nok.

Na het optekenen van de uiterste 
grenzen volgens de beide pannen-
lijnen, zijn de twee oppervlakten  
Ahellend dak te bepalen.

versie december 2014

figuur 27

bouwknopen buitenmuur - plat dak – buitenmuur – hellend dak

figuur 28

bouwknoop hellend dak – hellend dak met isolatie tot in de nok
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3.1.14 Bouwknopen hellend dak – plafond naar AOR-zolder

Figuur 29 en figuur 30 tonen de door-
snede en het gevelzicht van een hel-
lend dak, waarbij de thermische 
isolatie niet volledig de dakhelling 
volgt tot in de nok. De thermische 
isolatie van de hellende dakvlak-
ken sluit aan op de thermische iso-
latie in het plafond naar de AOR  
(= niet-geïsoleerde zolderruimte).

Het betreft in de figuren een kleine 
niet-toegankelijke AOR-zolder. Bij een 
niet-toegankelijke AOR-zolder wordt 
de bovenzijde van het plafond naar 
de AOR in principe niet afgewerkt met 
houten platen of gelijkaardige afwer-
king. In dat geval is de uiterste grens 
van het plafond naar de AOR de bo-
venzijde van de thermische isolatie-
laag.

Bij een toegankelijke (meest-
al grotere )AOR-zolder wordt 
de bovenzijde van het plafond  
(= zoldervloer) meestal afgewerkt tot 
een beloopbare oppervlakte met hou-
ten platen of gelijkaardige afwerking. 
De bovenzijde van het plafond naar die 
zolder is in dat geval (zie figuur 31) de 
bovenzijde van de beloopbare afwer-
king.

Na het optekenen van de uiterste 
grenzen van het plafond (al naargelang 
het geval) en van de hellende dakdelen 
(volgens de pannenlijn), zijn de oppervlakten Aplafond en Ahellend dak te bepalen.

Het gevelzicht in figuur 30 toont dat er ook bij het bepalen van de oppervlakte van de buitenmuur Amuur moet rekening wor-
den gehouden met de afgesneden buitenmuur ter hoogte van het plafond naar de AOR-zolder.

versie december 2014

figuur 29

bouwknopen hellend dak – plafond naar AOR-zolder (doorsnede)

figuur 30

bouwknopen hellend dak – plafond naar AOR-zolder (gevelzicht)
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3.1.15  Bouwknopen plafond naar AOR-zolder - zolderluik

Figuur 31 toont de bouwknopen van 
een AOR-zolder onder een hellend 
dak, toegankelijk via een zolderluik 
met ladder. De figuur toont dat de 
bovenzijde van het plafond (= zolder-
vloer) is afgewerkt met een houten 
beplating.

De uiterste grens van het plafond naar 
de zolder is de bovenzijde van de be-
plating.

Na het optekenen van de uiterste 
grenzen van het plafond naar de AOR 
en van de hellende dakdelen (volgens 
de pannenlijnen), zijn de oppervlakten 
Aplafond en Ahellend dak te bepalen.

Aplafond moet worden bepaald als netto-
oppervlakte, door Aluik van de bruto-
oppervlakte af te trekken. Aluik wordt 
bepaald op basis van de dagmaten van 
het zolderluik.

3.1.16  Bouwknoop buitenmuur - venster

Figuur 32 toont de bouwknoop buiten-
muur – venster. De uiterste grens van 
de buitenmuur volgt de gevellijn, ook 
ter hoogte van de vensters die ‘achter 
slag’ zijn geplaatst, ten opzichte van de 
gevellijn.

Voor de eenvoud worden de venster-
nissen verwaarloosd bij het berekenen 
van het BV. De verliesoppervlakte van 
een venster (= Avenster) wordt bepaald 
op basis van de dagmaten (= de breed-
te en de hoogte, van buitenaf geme-
ten).

Amuur is de netto-oppervlakte van de 
muur en wordt berekend door de bru-
to-oppervlakte te verminderen met de 
oppervlakten van de vensters (= Avenster, 
gemeten volgens de dagmaten van de 
gevelbekleding en de dorpel).

Dus : Amuur = (bmuur x hmuur) – Avenster= 
(bmuur x hmuur) – (bvenster x hvenster)

versie december 2014

figuur 31

bouwknopen plafond naar AOR-zolder - zolderluik

figuur 32

bouwknoop buitenmuur - venster
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3.1.17  Bouwknopen bij hoekkolom tussen vensters

Om de verschillende oppervlakten 
Amuur, Avenster en Akolom te bepalen wor-
den opnieuw eerst de uiterste grenzen 
van het BV aangeduid.

De uiterste grenzen van de buiten-
muren (in plan en in aanzicht) volgen 
de gevellijnen, zoals gesteld in punt 
3.1.16. Dat is niet alleen het geval ter 
hoogte van de vensters, maar ook ter 
hoogte van de hoekkolom. De nissen 
ter hoogte van de vensters en de hoek-
kolom, worden verwaarloosd om het 
BV te berekenen.

De uiterste grens van de vloer op volle 
grond is de onderzijde van de vloer. 
Meer informatie over hoe de onderzij-
de van de vloer moet worden bepaald, 
is te vinden onder punt 3.1.1.

De twee vensteroppervlakten Avenster 
worden bepaald op basis van de dag-
maten : 

Avenster = bvenster x hvenster  
(van buitenaf gemeten).

De oppervlakte Akolom wordt ook be-
paald op basis van de dagmaten : 

Akolom = bkolom x hkolom  
(van buitenaf gemeten).

Als de afmeting b groter is dan 40 cm, 
is de hoek altijd te beschouwen als een 
afzonderlijk schildeel. 

Als de afmeting b kleiner is dan of ge-
lijk is aan 40 cm:

• is de hoekafwerking als een bouw- 
 knoop te beschouwen als de 
 hoekafwerking niet als een paneel kan worden beschouwd dat in raamprofielen gevat zit;

• mag u dat deel beschouwen als ‘deel uitmakend van het venstergeheel (dus als een paneel dat onderdeel is van het venster), 
 als de hoekafwerking wel als een paneel in raamprofielen vervat zit.

Amuur is de oppervlakte van de buitenmuur (bijvoorbeeld op het schildeel vooraan) en wordt
berekend door van de bruto-oppervlakte de oppervlakten van de vensters (= Avenster) en de
oppervlakte van de kolom (= Akolom) af te trekken.

Dus : Amuur = (bmuur x hmuur) – Avenster – Akolom = (bmuur x hmuur) – (bvenster x hvenster) – (bkolom x hkolom)

versie december 2014

figuur 33

bouwknopen bij hoekkolom tussen vensters
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3.1.18  Bouwknopen bij uitbouwen en erkers

3.1.18.1  Sieruitbouwen en steunpenanten

Figuur 34 is een voorbeeld van een 
steunpenant. Figuur 35 is een voor-
beeld van een sieruitbouw. Het is tel-
kens duidelijk dat de uitbouw geen 
deel uitmaakt van het BV. Dat is te 
zien op de plannen van beide figuren. 
De dragende muren en de thermische 
isolatielagen zijn continu in dikte, in 
het vlak van de buitenmuur. Enkel de 
gevelafwerking varieert in dikte en 
(eventueel) in materiaal.

In figuur 34 is het gevelmetselwerk 
plaatselijk verbreed om een steunpe-
nant te creëren.

De uiterste grenzen van de buiten-
muren zijn aangeduid op de figuren. 
Dergelijke sieruitbouwen of verdik-
kingen van de gevelafwerking worden 
dus niet meegerekend, noch in het BV, 
noch in de verliesoppervlakte van de 
buitenmuur.

In figuur 35 is de gevelafwerking plaat-
selijk verschillend gedetailleerd (met 
een ander materiaal) om de inkom te 
accentueren.

De uiterste grens van de buitenmuur 
is, doorlopend ter hoogte van de sie-
ruitbouw, aangeduid op de figuur. Een 
dergelijke sieruitbouw mag verwaar-
loosd worden om het BV te berekenen.

Aangezien de samenstelling van de 
buitenmuur verschilt ter hoogte van 
de sieruitbouw (door een andere ge-
velafwerking), moeten wel afzonder-
lijk Amuur1 (op basis van bmuur1) en Amuur2 
(op basis van bmuur2) worden bepaald.

versie december 2014

figuur 34

steunpenant

figuur 35

sieruitbouw
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3.1.18.2 Bouwknopen bij erker aan het BV

Eerst worden opnieuw de uiterste 
grenzen van het BV aangeduid om 
daaruit de verschillende oppervlak-
ten Amuur, Avenster1, 2, 3, Aaanbouw erker en  
Ahellend dak uitbouw te bepalen.

De uiterste grenzen van de buitenmu-
ren (in plan, in aanzicht en in snede) 
volgen de gevellijnen van het hoofdge-
bouw en die van de erker, zoals gesteld 
in punt 3.1.16.

Dat is ook het geval ter hoogte van de 
vensters van de erker. Voor de een-
voud worden de vensternissen, door 
de vensters achter slag te plaatsen, 
verwaarloosd om het BV te bepalen.

De uiterste grens van de vloer op volle 
grond is de onderzijde van de vloer. 
Meer informatie over hoe de onderzij-
de van de vloer moet worden bepaald, 
komt aan bod in punt 3.1.1.

De drie vensteroppervlakten Avenster1, 2, 3 
worden bepaald op basis van de dag-
maten :

Avenster = bvenster x hvenster  
(van buitenaf gemeten).

Dus : Amuur = (bmuur x hmuur) - Aaanbouw 

erker + (bmuur1 x hmuur1) + (bmuur2 x hmuur2) 
+ (bmuur3 x hmuur3) - (bvenster1 x hvenster1) -  
(bvenster2 x hvenster2) - (bvenster3 x hvenster3)

Aaanbouw erker is de oppervlakte waarmee de erker grenst aan het hoofdgebouw (zie figuur 38).

Tot slot is Ahellend dak uitbouw te bereke-
nen :

Ahellend dak uitbouw = Ahellend dak1 + Ahellend 

dak2 + Ahellend dak3

De oppervlakten Ahellend dak1 en Ahel-

lend dak2 zijn in dat geval driehoeken 
en Ahellend dak3 is een trapezium, wel-
ke volgens de werkelijke afmetin-
gen en formules worden berekend.

versie december 2014

figuur 36

bouwknopen bij erkeruitbouw aan het BV (gevel + plan)

figuur 37

bouwknopen bij
erkeruitbouw aan
het BV (snede)

figuur 38

bouwknopen bij erkeruitbouw aan het BV
(gevel met aanduiding Aaanbouw erker)
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3.1.18.3 Bouwknopen bij dakuitbouw met plat dak

Figuur 39 toont de bouwknopen bij 
een uitbouw in een hellend dak. De 
dakuitbouw zelf heeft een plat dak.

De figuur toont een combinatie van 
verschillende bouwknopen die eerder 
aan bod kwamen (in de figuren on-
der punt 3.1.6, 3.1.9, 3.1.113.1.14 en 
3.1.16).

Telkens na het aanduiden van de uiter-
ste grenzen van het BV, zijn de opper-
vlakten Amuur1, Ahellend dak, Avenster, Amuur2, 
en Aplat dak te bepalen.

3.1.18.4 Bouwknopen bij dakuit- 
   bouw met plafond naar 
   AOR

Figuur 40 toont de bouwknopen bij 
een uitbouw in een hellend dak, waar-
bij de dakuitbouw is uitgevoerd met 
een plafond naar AOR. De thermische 
isolatie in het plafond naar de grote 
AOR-zolder loopt namelijk door in het 
plafond van de dakuitbouw.

De uiterste grens van het plafond naar 
AOR wordt bepaald volgens 3.1.14 en 
3.1.15.

De uiterste grens van de buitenmuur is 
de gevellijn.

Telkens na het aanduiden van de uiter-
ste grenzen van het BV, zijn de opper-
vlakten Amuur, Avenster en Aplafond te bepa-
len. De netto-oppervlakte Amuur wordt 
bepaald door Avenster af te trekken van 
de bruto-muuroppervlakte.
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figuur 39

bouwknopen bij dakuitbouw met plat dak

figuur 40

bouwknopen bij dakuitbouw met plafond naar AOR
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4   Oppervlakte van binnenwanden (binnenmuren, -plafonds en -vloeren)
De oppervlakte van een binnenmuur 
of een binnenvloer of –plafond die het 
beschouwde volume van een energie-
sector begrenst, wordt volgens § 5.3.3 
van bijlage V van het Energiebesluit 
berekend met de afmetingen van hart-
lijn tot hartlijn van de tussenliggende 
scheidingconstructie. De oppervlakte 
mag niet worden bepaald op basis van 
de zichtbare binnenoppervlakte. 

Dat is bijvoorbeeld het geval bij con-
structiedelen tussen twee wooneen-
heden ; zie figuur 41 : de oppervlakte 
van de binnenmuur naar de naastge-
legen wooneenheid wordt onder meer 
bepaald op basis van de hoogte van de 
hartlijn van de vloer tot de hartlijn van het plafond.

Dat is verschillend met de bepaling van de verliesoppervlakte van een schildeel naar een AOR of een kelder : die oppervlakte 
wordt altijd met buitenafmetingen berekend.

5   Berekeningswijze van de bruikbare vloeroppervlakte van een woonge- 
   bouw
Het bepalen van de bruikbare vloeroppervlakte is nodig om daaruit het berekende verbruik in kWh/m² gebruiksoppervlakte te 
berekenen.

De bruikbare vloeroppervlakte (ook de bruto-vloeroppervlakte genoemd) is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle 
vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het BV.

Naar analogie met de berekening van het BV wordt ook hier gerekend met buitenafmetingen en worden de grondoppervlakten 
van binnen- en buitenwanden meegerekend. De muren tussen twee wooneenheden (muur op perceelsgrens bij halfopen- en 
rijwoning, muur tussen twee appartementen …) worden met de halve dikte meegerekend. Ook voor de muren tussen een ap-
partement en de gemeenschappelijke delen wordt tot op de as van de muur gerekend.

Trappen (en eventuele liften) worden op elk vloerniveau doorgerekend en dus meegerekend tot de bruikbare oppervlakte.

Volgende delen worden niet meegerekend in de bruikbare vloeroppervlakte :

•  Zoldervloeren die buiten het BV liggen : dus als het plafond naar de zolder wordt geïsoleerd en de  
 bovenste begrenzing vormt van de isolatielijn van het BV.

•  Zoldertippen die niet of moeilijk toegankelijk of niet-beloopbaar zijn. Zo wordt een zolder die enkel  
 toegankelijk is door middel van een ladder niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend. Ook een 
 zolder waarvan op de houten spanten van de zoldervloer geen beloopbare afwerking (zoals beplating, 
 planken …) zijn geplaatst, wordt niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend.

•  Vloeroppervlakten met een hoogte lager dan 1,5 m, bijvoorbeeld onder een hellend dak.

  let wel : voor de ruimten volledig of gedeeltelijk onder het geïsoleerde hellend dak, wordt de vloeroppervlakte wél  
  meegerekend van het vloergedeelte waar er minstens 1,50 m bruikbare hoogte beschikbaar is. Die oppervlakte wordt 
  best gemeten op een doorsnede van het dak (zie figuur 42).
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figuur 41 : oppervlakte binnenmuur tussen twee wooneenheden
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• De oppervlakte van vides1 en 
 schalmgaten2 groter dan 4 m².

  let wel : op het laagste niveau 
  zijn er geen vides of schalmga- 
  ten ; daar worden die opper- 
  vlakten wél ingerekend.

Toegepast op een voorbeeld

In het voorbeeld behoort de onver-
warmde kelder (= AOR) niet tot het BV. 
In dat geval wordt de kelder niet mee-
gerekend in de gebruiksoppervlakte. 

De toegankelijke zolder behoort wel 
tot het BV : de vloeroppervlakten met 
een hoogte lager dan 1,5 m worden in 
rekening gebracht.

Als de zolder niet tot het BV zou beho-
ren (dus een AOR zou zijn), wordt de 
vloeroppervlakte niet meegerekend in 
de gebruiksoppervlakte.

1 Een vide is een open ruimte die ontstaat als een deel van de vloer wordt weggelaten. 
2 Een schalmgat is een opening die door de binnenbomen van een trap wordt gevormd. 
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bruikbare vloeroppervlakte

beschermd volume

1,50 m 1,50 m

zolder

figuur 42 : doorsnede

figuur 43 - voorbeeld

berekenen van de bruikbare vloeroppervlakte
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6   Vloeroppervlakten van ruimten om de ventilatiedebieten en / of het specifiek 
   geïnstalleerd vermogen van de verlichting te bepalen

Het bepalen van de vloeroppervlakten van de verschillende ruimten in een gebouw is nodig om daaruit de minimaal geëiste 
ontwerpventilatiedebieten per ruimte (voor toevoer, doorstroom en afvoer) te berekenen. Daarnaast wordt voor niet residenti-
ele gebouwen het specifiek geïnstalleerd vermogen van de verlichting bij de installatie-eisen bij renovatie bepaald op basis van 
de netto-vloeroppervlakte van de ruimte.

De conventies voor het bepalen van de vloeroppervlakten van de ruimten, om die minimaal geëiste ontwerptoevoer- en ont-
werpafvoerdebieten en het specifiek geïnstalleerd vermogen van de verlichting te berekenen zijn de volgende :
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figuur 44

De vloeroppervlakte van een ruimte (in m²) wordt berekend op basis van de afmetingen op het 
niveau van de vloer van de ruimte.

Voor ruimten, volledig of gedeeltelijk onder een hellend dak, moet de volledige vloeroppervlakte 
worden bepaald, dus ook de gedeelten waar de bruikbare hoogte lager is dan 1 m à 1,50 m.

Bij ruimten die zich over meerdere bouwlagen uitspreiden, wordt de totale vloeroppervlakte op alle 
niveaus meegerekend.

De afmetingen worden genomen vanaf de binnenzijde van de muur. Er wordt geen rekening gehou-
den met de eventuele aanwezigheid van inbouwkasten.


