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Voorwoord/Inleiding
Voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 januari 2011 is het verplicht
om de invloed van bouwknopen in te rekenen bij het indienen van de EPB-aangifte.
Het Energiebesluit van 19 november 2010 beschrijft in bijlage VIII de wijze waarop
bouwknopen kunnen worden ingerekend in de energieprestatie van een gebouw.
Via de website www.energiesparen.be kunt u de lesmodules over de bouwknoopmethode
en een toelichtingdocument downloaden.
Om verslaggevers en architecten die actief bezig zijn met de bouwknopen te helpen, heeft
het VEA dit document met veel gestelde vragen opgesteld.
In het document van de veelgestelde vragen is de vermelding ‘Bijlage VIII’ de verkorte
schrijfwijze voor ‘Bijlage VIII van het Energiebesluit van 19 november 2010’.

1. Is het voor gebouwen waarvoor een EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 1 januari
2011 verplicht om bouwknopen in te rekenen?
Niet de datum van de EPB-aangifte is bepalend voor het inrekenen van bouwknopen, maar
de datum van het indienen van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of
van de melding.
De invloed van bouwknopen moeten verplicht in rekening worden gebracht voor gebouwen
waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding werd ingediend
vanaf 1 januari 2011 en waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw, herbouw of ontmanteling
van toepassing zijn.

2. Bent u verplicht om alle bouwknopen EPB-aanvaard te maken?
Het is niet verplicht om alle bouwknopen EPB-aanvaard te maken. De bouwknopen worden
in rekening gebracht volgens optie A, B of C van bijlage VIII.
Alle niet-EPB-aanvaarde bouwknopen moeten verplicht worden opgenomen in de
berekeningen volgens optie A en B. Als gekozen wordt voor optie C moet u geen
bouwknoopgegevens invoeren. De invloed van de bouwknopen wordt dan via een
forfaitaire toeslag ingerekend.

3. Is er een boete als de verslaggever een niet-EPB-aanvaarde bouwknoop vergeet
te rapporteren?
Enkel als het vergeten van een of meerdere niet-EPB-aanvaarde bouwknopen na een
controle door het VEA, resulteert in een slechter K-peil, dan is gerapporteerd in de EPBaangifte, wordt een boete opgelegd aan de verslaggever volgens de boetebijlage van het
Energiedecreet.

4. Hoe wordt de psi-waarde van een lineaire bouwknoop bepaald?
De berekeningsmethode voor bouwknopen is vastgelegd in bijlage VIII van het
Energiebesluit.
(http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/bijlage8energiebesluit1910
2010.pdf)
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Psi-waarden kunnen worden bepaald via een berekening of door gebruik te maken van een
waarde bij ontstentenis.
•

Als de psi-waarden worden berekend, moet dat gebeuren met gevalideerde numerieke
berekeningen. De voorwaarden waaraan de software moet voldoen waarmee die psiwaarden worden berekend, zijn vastgelegd in het document dat u op de website kunt
downloaden via de link:
(http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/numeriekeberekening
en.pdf)

•

De waarde bij ontstentenis van een bouwknoop wordt bepaald in functie van de psilimietwaarde van het bouwknooptype (zie tabel 1 van bijlage VIII) en aan de hand van
het onderbrekingstype van de isolatielaag. De formule voor de waarde bij ontstentenis
vindt u in tabel 2 van bijlage VIII.

5. Wat wordt verstaan onder ‘buitenomgeving’ in de basisregel 3 voor EPBaanvaarde bouwknopen?
Voor de beoordeling van een bouwknoop aan de hand van basisregel 3 is de
buitenomgeving gelijk aan de buitenlucht of het binnenklimaat van een AOR. Dat wordt
verduidelijkt in art. 4.1.3 van het toelichtingdocument.

6. Is de funderingsaanzet van een ondergrondse ruimte die tot het beschermd
volume behoort een bouwknoop die moet ingerekend worden?
Als onderbrekingen in de isolatielaag van scheidingsconstructies die over hun volledige
oppervlakte in direct contact staan met de grond zich ‘voldoende diep’ onder de grond
bevinden, is het extra warmteverlies verwaarloosbaar. Die onderbrekingen worden in die
gevallen niet als bouwknopen beschouwd.
Daarom wordt bij de berekening van de invloed van bouwknopen volgens de opties A, B en
C bepaald in artikels 3.1.2, 3.2 en 3.3 van bijlage VIII een onderscheid gemaakt tussen
ruimten die tot het beschermd volume behoren en die enerzijds volledig ondergronds liggen
en anderzijds deels ondergronds liggen (bijvoorbeeld half ingegraven ruimten zoals bij een
hellend terrein).
Hieronder wordt in de verschillende gevallen toegelicht wat als ‘voldoende diep’ wordt
beschouwd.
6.1 De ruimte die tot het beschermd volume behoort, ligt volledig ondergronds
Als de ruimte die tot het beschermd volume behoort, volledig ondergronds ligt, bevindt de
aansluiting van een ondergrondse buitenmuur op de funderingsplaat van een ondergrondse
ruimte zich ‘voldoende diep’ en valt die aansluiting buiten het toepassingsgebied van de
bouwknopen op basis van artikel 1 van de bijlage VIII (zie ook het toelichtingsdocument
2.4.4). De aansluiting ondergrondse muur-vloerplaat op voldoende diepte wordt beschouwd
als een bouwknoop die gelegen is in een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak die
de scheiding vormt tussen het beschermd volume en de volle grond.
Opgelet: de muren en de vloer van de ondergrondse ruimte welke tot het beschermd
volume behoort, zijn wel onderworpen aan de eisen voor U-max/Rmin.
Ter illustratie in onderstaande figuur: in het geval van een volledig ondergrondse kelder die
tot het beschermd volume behoort, zijn 1 en 2 aansluitingen tussen schildelen die buiten het
toepassingsgebied van de bouwknopen vallen.
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Figuur 6-1 - aansluitingen buiten het toepassingsgebied van de bouwknopen

6.2 De ruimte die tot het beschermd volume behoort, ligt gedeeltelijk ondergronds
Voor funderingen dichter aan de oppervlakte is het extra warmteverlies doorheen de
bouwknoop belangrijk. Vanaf welke exacte diepte een funderingsaanzet van een
verwarmde kelder buiten het toepassingsgebied van de bouwknopen valt, wordt in bijlage
VIII niet vastgelegd.
Het VEA neemt daarom voor de diverse situaties weergegeven in de figuren 6.2. tot 6.5 het
volgende standpunt in:
Situatie 1: de gevelisolatie loopt ononderbroken tot op de funderingsaanzet van een
vloerplaat:
Die aansluiting is een bouwknoop van het type ‘funderingsaansluiting’ als de afstand d,
gemeten vanaf de binnenkant van de muuraanzet over de muurbreedte op de keldervloer
en verticaal langs het buitengevelvlak tot aan de buitenomgeving, kleiner is dan 1m.
Als de afstand d ≥ 1m is dat een aansluiting die buiten het toepassingsgebied van de
bouwknopen valt (zie figuur 6.2).

buiten

binnen het beschermd volume

afstand d ≥ 1m

→ buiten het toepassingsgebied

Figuur 6.2 - funderingsaansluiting buiten het toepassingsgebied

Situatie 2: de gevelisolatie loopt niet tot op de funderingsaanzet van de vloerplaat:
a) Als de afstand d kleiner is dan 1 m en de hoogte h van het schildeel ‘gevel’ vanaf de
vloerplaat tot aan de buitenomgeving is kleiner dan 40 cm is die aansluiting een
bouwknoop van het type ‘funderingsaansluiting’ (zie figuur 6.3).
b) Als de afstand d kleiner is dan 1 m en de hoogte h van het schildeel ‘gevel’ vanaf de
vloerplaat tot aan de buitenomgeving is groter dan 40 cm, is dat geveldeel te
beschouwen als een afzonderlijk schildeel en zijn er twee bouwknopen van het type
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funderingsaansluiting: één ter hoogte van het maaiveld en één ter hoogte van de
keldervloer (zie figuur 6.4).
c) Als de afstand d groter is dan of gelijk is aan 1 m en de hoogte h van het schildeel ‘gevel’
vanaf de vloerplaat tot aan de buitenomgeving groter is dan 40 cm, is dat geveldeel te
beschouwen als een afzonderlijk schildeel. Er is dan 1 bouwknoop van het type
funderingsaansluiting ter hoogte van het maaiveld (zie figuur 6.5).
De aansluiting tussen het ondergrondse geveldeel en de vloerplaat valt buiten het
toepassingsgebied van de bouwknopen (reden: zie 6.1).

buiten

binnen het beschermd volume
afstand d < 1m

→ 1 bouwknoop funderingsaansluiting

en
hoogte H < of gelijk aan 40 cm

H< of = 40 cm
Figuur 6.3 - funderingsaansluiting maximum 40 cm onder het maaiveld

buiten

binnen het beschermd volume
afstand d < 1m

→ 2 bouwknopen

en
H > 40 cm (afzonderlijk schildeel)

Figuur 6.4 - funderingsaansluiting meer dan 40 cm onder het maaiveld en maximum afstand binnen –
buitenomgeving < 1m

buiten

binnen het beschermd volume
afstand d ≥ 1m

→ 1 bouwknoop

en
H > 40 cm (afzonderlijk schildeel)

Figuur 6.5 - funderingsaansluiting meer dan 40 cm onder het maaiveld en maximum afstand binnenbuitenomgeving ≥ 1m
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7. Wanneer is een afwijkende gevelopbouw (bijvoorbeeld plint of funderingsaanzet)
een afzonderlijk schildeel of wanneer maakt het deel uit van de bouwknoop, bij een
funderingsaansluiting?
Als de afwijkende opbouw (Z) van de aansluiting binnen de afmetingen van de vloer- en
muurdikte PLUS een marge van 40 cm blijft, moet het niet als apart schildeel worden
ingegeven. In dat geval wordt het effect van het wijzigen van de isolatiedikte ingerekend in
de bouwknoop:

Hy

GEVEL

gevelsamenstelling Z

marge =40 cm

FUNDERINGSAANSLUITING: afwijkende opbouw blijft beperkt in marge dvloer + 40 cm
 afwijkende opbouw wordt opgenomen in bouwknoop

bouwknoop
Lx
VLOERPAKKET

maaiveld

dvloer

Z

Volle grond
Lx

vloer met samenstelling X,
lengte Lx en U-waarde Ux

ontmoetingszone
gevel/vloer

Figuur 7-1 - funderingsaansluiting met afwijkende gevelopbouw < 40 cm boven vloerniveau

Annex 4 - Nieuwsbrief 2011, nr. 10 (december)

FAQ – inrekenen van bouwknopen

8

Overschrijdt de afwijkende opbouw de vloerdikte PLUS de marge van 40 cm, dan moet dat
deel als een apart schildeel worden ingegeven.
Opgelet: daardoor ontstaat een nieuwe bouwknoop B (aansluiting gevel Y en geveldeel Z)

gevel met samenstelling Y, hoogte
Hy en U-waarde Uy

Hy

GEVEL

bouwknoop B
geveldeel met samenstelling
hoogte Hz en U-waarde Uz

VLOERPAKKET

dvloer

Hz

marge=40cm

FUNDERINGSAANSLUITING: afwijkende opbouw overschrijdt de marge dvloer + 40 cm
 afwijkende opbouw wordt ingerekend als apart schildeel

Lx

bouwknoop A

volle grond

vloer met samenstelling X,
lengte Lx en U-waarde Ux

ontmoetingszone
gevel/vloer

Figuur 7-2 - funderingsaansluiting met afwijkende gevelopbouw > 40 cm boven vloerniveau

Z,
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8. Wanneer wordt bij een gevel-dakaansluiting een afwijkende gevelopbouw aan
de dakrand beschouwd als een schildeel of wanneer maakt het deel uit van de
bouwknoop?
Wanneer de afwijkende opbouw van de aansluiting binnen de afmetingen van de dak- en
muurdikte PLUS een marge van 40 cm blijft, moet er geen apart schildeel worden ingegeven
en wordt het effect van het wijzigen van de isolatiedikte ingerekend in de bouwknoop:

DAKAANSLUITING: afwijkende opbouw blijft beperkt in marge ddak + 40 cm 
afwijkende opbouw wordt opgenomen in bouwknoop

DAK (inclusief isolatie!)

ontmoetingszone
gevel/dak

ddak

dakrand

bouwknoop

gevel met samenstelling Y,
hoogte Hy en isolatiewaarde Uy

binnen

GEVEL

marge=40cm

Hy

Lx

Figuur 8-1 - gevel/dakaansluiting met afwijkende gevelopbouw < 40 cm onder dakopbouw
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Overschrijdt de verschillende opbouw de dakdikte PLUS de marge van 40 cm, dan moet dat
deel als een apart schildeel worden ingegeven.
Opgelet: daardoor ontstaat een nieuwe bouwknoop (aansluiting gevel Y en geveldeel Z!)

DAKAANSLUITING: afwijkende opbouw overschrijdt de van marge ddak + 40 cm  afwijkende
opbouw wordt ingerekend als apart schildeel

DAK inclusief isolatie
Hz

DAK (inclusief isolatie!)

GEVEL

binnen

Hy

marge =40 cm

Lx

bouwknoop

afwijkende gevelopbouw

gevel
met
samenstelling
hoogte Hy en isolatiewaarde Uy

ontmoetingszone
gevel/dak

Y, schildeel met samenstelling Z , hoogte
HZ en isolatiewaarde Uz

dakrand

Figuur 8-2 - gevel/dakaansluiting met afwijkende gevelopbouw > 40 cm onder dakopbouw
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9. Worden randbalken bij houtskeletbouw als een tussengevoegd isolerend deel
beschouwd?
De randbalk maakt over het algemeen deel uit van de houtfractie van de niet-homogene
laag van het schildeel van de houtskeletbouw. De invloed van de randbalk is dus
opgenomen in de R-waarde van de niet-homogene laag die als isolatielaag beschouwd
wordt.

randbalk bij houtskeletbouw maakt deel uit van het niethomogene schildeel

Verticale snede

Figuur 9-1 - randbalk bij houtskeletbouw deel van het niet-homogene schildeel

In sommige situaties (figuur 9.2) is het echter wel mogelijk dat de randbalk aan de
voorwaarden van het tussengevoegd isolerend deel moet worden afgetoetst, zoals bij
muurplaten of bij ontdubbelde houten draagelementen bij vensteraansluitingen.
De venster- of deuropening wordt gemaakt door de enkele balk, de dubbele bijkomende
balk wordt toegevoegd omwille van bevestiging van venster- of deurgeheel en behoort niet
meer tot de houtfractie van het schildeel.

11

Annex 4 - Nieuwsbrief 2011, nr. 10 (december)

FAQ – inrekenen van bouwknopen

muurplaat geen
tussengevoegd
isolerend deel

muurplaat =
tussengevoegd
isolerend deel

Voorbeeld 1

12

Voorbeeld 2

Figuur 9.2 - muurplaat als tussengevoegd isolerend deel

bovenste deel van de ontdubbelde balk behoort tot het niethomogene schildeel van de houtskeletbouw

onderste deel van de ontdubbelde balk moet worden
afgetoetst aan de voorwaarden van een tussengevoegd
isolerend deel

Voorbeeld 3

Figuur 9.3 - ontdubbelde balk boven vensters bij houtskeletbouw

10. Hoe wordt een geveldrager voor metselwerk ingerekend?
Naar aanleiding van diverse vragen over puntbouwknopen bij geveldragers wordt door het
VEA het volgende standpunt ingenomen voor bouwknopen ten gevolge van metalen
geveldragers met puntsgewijze ophanging in metaal.
Dergelijke ophangsystemen zijn terug te voeren tot eenzelfde principe: een L-profiel voor het
ondersteunen van het gevelmetselwerk waarbij het L-profiel via een metalen
verankeringsysteem puntsgewijs verbonden wordt met de achterliggende draagbalk of
draagconstructie.
Meestal komt dat type puntbouwkno(o)pen voor bij lateien boven vensters of deuren.
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In dergelijk geval loopt de spouwisolatie door tot op het raamprofiel en zorgt ervoor dat de
metalen geveldrager (het L-profiel) niet rechtstreeks over de volle lengte in contact komt met
de binnenomgeving. De spouwisolatie wordt dus puntsgewijs onderbroken door de metalen
verankeringen.
Berekeningswijzen:
a.

Voor de correcte bepaling van het warmteverlies via die puntbouwknopen berekent u
de chi-waarde via een gevalideerde numerieke berekening. Het toepassen van
gevalideerde numerieke berekeningen geeft meestal voordelige chi-waarden. Sommige
fabrikanten van gevelophangsystemen beschikken over chi-waarden van hun systemen.

b.

Als het niet mogelijk is om een chi-waarde per verankering numeriek te bepalen of u
kiest ervoor om de chi-waarde niet exact te bepalen, kunt u gebruik maken van de
waarde bij ontstentenis (WBO).
Voor het bepalen van de WBO wordt toegestaan die bevestigingstypologie
te beschouwen als een lineaire bouwknoop met puntsgewijze doorverbindingen in
metaal (= type 2 in tabel 2 van bijlage VIII).
De psi-limietwaarde die moet worden toegepast bij lateien, is die van het type 2
(raam/deuraansluiting) van tabel 1 van diezelfde bouwknoopbijlage.

De WBO hoeft in dat specifiek geval dus niet per puntbouwknoop te worden bepaald.

11. Welke zijn de aandachtspunten om een EPB-aanvaarde bouwknoop te
realiseren bij de aansluiting van een nieuwbouwwoning op een bestaande woning?

nieuw te
bouwen
woning met
spouwmuur

bestaande woning
- in
houtskeletbouw
met gevelsteen
- in massiefbouw

Figuur 11-1 - algemeen schema inplanting

Het basisprincipe om een EPB-aanvaarde bouwknoop te realiseren is dat de isolatielaag van
de buitengevel niet mag onderbroken worden.
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11.1 Evaluatie van de bouwknoop gevel/gemene muur als de bestaande woning is
opgebouwd in houtskelet
Geval a.
De isolatielaag van de spouwmuur wordt onderbroken door de gevelsteen van de buur: de
bouwknoop is niet-EPB-aanvaard.
NIET-EPB-AANVAARD

isolatielaag van het nieuw
project sluit niet aan op de
isolatielaag van de gebuur

gevelsteen

gevelsteen

houtskelet

binnenmuur

warmtetraject

muur op eigen perceel in
gewone snelbouw

isolatie

nieuw project in massiefbouw

bestaand gebouw met houtskelet en
gevelparement

Figuur 11.1a - detail van de bouwknoop aansluiting spouwmuur/houtskelet
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Geval b.
De isolatielaag van de spouwmuur wordt onderbroken door de draagmuur van de buur
maar sluit aan op een isolerende laag in de gemene muur: de bouwknoop is EPB-aanvaard.
EPB-AANVAARD

gevelsteen

gevelsteen buur
houtskelet

houtskelet

snelbouw op perceel buur

snelbouw

scheidingsmuur op eigen
perceel lamda <0.2 W/mK

isolatie

R>1

nieuw project in massiefbouw bestaand gebouw met houtskelet en gevelparement

Figuur 11.1b - detail van de bouwknoop aansluiting spouwmuur/houtskelet

De bouwknoop is EPB-aanvaard als de scheidingsmuur op het eigen perceel is opgebouwd
met materiaal met een lambdawaarde kleiner dan of gelijk aan 0,2 W/mK waardoor die
muur zelf de isolatielaag vormt.
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11.2 Evaluatie van de bouwknoop gevel/gemene muur als de bestaande woning is
opgebouwd in massiefbouw
De isolatielaag van de spouwmuur sluit aan met een bestaande massiefbouw.
Bij een massieve scheidingsmuur fungeert de massieve muur zelf als de isolerende laag
volgens de definitie van de isolatielaag van bijlage VIII: “In een opake scheidingsconstructie
van het verliesoppervlak wordt de bouwlaag met de grootste warmteweerstand als
isolatielaag beschouwd.”
De bouwknoop is dan EPB-aanvaard.

isolatielaag van het nieuw project sluit wel aan op de isolatielaag (= massieve muur) van
de gebuur met voldoende contactlengte van de isolatielagen onderling.

gevelsteen
isolatie

spouw

snelbouw

nieuw project met geïsoleerde
spouwmuur

bestaand gebouw in massiefbouw

Figuur 11-2 - detail van de bouwknoop aansluiting spouwmuur/houtskelet
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12. Wordt de onderbreking van de vloerisolatie door de muuraanzet van een
bovenliggend appartement, beschouwd als een lineaire bouwknoop?
Als de continuïteit van de isolatielaag van het verliesoppervlak wordt onderbroken, is sprake
van een bouwknoop.
Vermits de vloer tussen de twee appartementen geen deel uitmaakt van het
verliesoppervlak is de onderbreking van de vloerisolatie door de muuraanzet van het
bovenliggende appartement nooit een lineaire bouwknoop.
De aansluiting van een vloer tussen twee appartementen op een buitengevel vormt wel een
lineaire bouwknoop als ter plaatse van de vloeraansluiting de dikte van de spouwisolatie
wijzigt. Als de spouwisolatie continu doorloopt is dat altijd een EPB-aanvaarde bouwknoop.

AVR of appartement 3

buitenomgeving

appartement 2

appartement 1

vloeraansluiting buitenmuur = EPBaanvaarde bouwknoop als de
spouwisolatie doorloopt

muuraanzet van een binnenmuur =
geen lineaire bouwknoop

Figuur 12-1 - onderbreking vloerisolatie door muuraanzet op appartementscheidende vloer

13. Hoe worden bouwknopen beschouwd bij liftkokers?
Voor het aftoetsten van de U-max-eis van de vloer ter plaatse van een liftkoker geldt het
standpunt: als de grens van het beschermd volume op het gelijkvloerse niveau ligt, mag
worden aangenomen dat de vloer van de liftkooi dezelfde samenstelling heeft als de
aangrenzende vloer van het gelijkvloerse niveau.
De randen rondom de liftkooi zijn lineaire bouwknopen, omdat de liftkooi rondom volledig
losstaat van de aangrenzende vloer en omdat de virtueel doorlopende isolatielaag van de
vloer dus rondom onderbroken is.
De aansluiting van de binnenmuur van de liftschacht met de vloer naar de kelder vormt een
bouwknoop type 6 van tabel 1 (bijlage VIII).
De aansluiting van een buitenmuur van de liftschacht met de vloer naar de kelder vormt een
bouwknoop type 4 in combinatie met een bouwknoop type 7 van tabel 1 (bijlage VIII).
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De invloed van doorlopende kabels of bevestigingsrails of kabelgoten wordt niet
beschouwd.
Dergelijke bouwknopen kunnen worden vermeden door de liftschacht tot op het onderste
niveau deel te laten uitmaken van het beschermd volume of u kunt die meestal EPBaanvaard maken door gebruik te maken van de derde basisregel (de minimale lengte van
de weg van de minste weerstand).

LIFTKOOI

buitenomgeving

BV
bouwknoop tabel
1 type 6
bouwknoop
funderingsaanzet

Uvloer
Uvloer

bouwknoop
tabel 1 type 7

volle grond

onverwarmde
kelder

Figuur 13-1 - verticale principedoorsnede door liftschacht

14. Hoe worden bouwknopen beschouwd bij leidingkokers die tot het beschermd
volume horen?
14.1 Doorboringen van vloeren en plafonds
Als ventilatiekanalen, rookgasafvoeren of leidingen van allerlei aard de isolatielaag
doorbreken en niet gelegen zijn in het vlak van de scheidingsconstructie, worden die niet
beschouwd als puntbouwknoop (zie definitie van puntbouwknoop van artikel 2 in bijlage VIII).
Voor het aftoetsten van de U-max-eis van de vloer ter plaatse van een leidingkoker geldt het
standpunt: bij technische kokers met een horizontale sectie ≤ 0,5 m² is de sectie ter hoogte
van vloeren en plafonds inbegrepen in de vloer- of plafondoppervlakte.
Er wordt dus verondersteld dat de vloer- of plafondsamenstelling ter hoogte van de koker
gelijk is aan de rest van de vloer- of de plafondconstructie. Voor dergelijke kokers worden de
bouwknopen ter plaatse van de vloerdoorboring niet beschouwd. De vloerisolatie wordt als
continu doorlopend verondersteld.
Dat betekent dat bij het doorboren van vloeren en/of plafonds enkel technische kokers met
een horizontale sectie > 0,5 m² beschouwd worden voor het aftoetsen van de bouwknopen.
Bij leidingkokers kunnen enkel lineaire bouwknopen voorkomen als de kokersectie in contact
is met een AOR of met een niet-verwarmde kelder. Dergelijke bouwknopen kunnen EPB-
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aanvaard worden gemaakt door de plaatsing van een tussengevoegd isolerend deel
aansluitend tegen de isolatielaag van de vloer of plafond en de scheidingsconstructie ter
hoogte van de vloer/plafondisolatielaag in de koker.

LEIDINGSCHACHT
appartement

Uvloer appartement

Uvloer koker

Sectie > 0,5 m²

tussengevoegd isolerend deel

onverwarmde kelder of AOR

Figuur 14-1 - verticale snede door leidingkoker

14.2 Leidingkokers tegen muurvlakken
De bouwknopen die ontstaan in het vlak van de scheidingsconstructie door het inwerken
van leidingkokers in muren worden wel als lineaire bouwknoop in rekening gebracht als die
deel uitmaken van het verliesoppervlak. Dat komt voor bij leidingkokers tegen muren van
AOR’s, kelders buiten het beschermd volume of buitenmuren.
Leidingkokers waarvan de breedte van de onderbreking van de isolatielaag groter is dan 40
cm, worden beschouwd als afzonderlijke schildelen.
Er zijn dus geen bouwknopen ten gevolge van het inwerken van leidingkokers tegen
binnenmuren van appartementen, aangrenzende verwarmde ruimten of van
gemeenschappelijke delen.
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appartement 1

appartement 2

appartement 1
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geen lineaire bouwknoop

< 40 cm

wel lineaire bouwknoop

Figuur 14-2 - horizontale principedoorsnede door leidingkokers

15. Hoe worden bouwknopen beschouwd bij een smeerput?
De bouwknopen gevormd door de afdekking van de smeerput worden beschouwd als
lineaire bouwknopen van het type 3 venster- en deuraansluitingen van tabel 1 van bijlage
VIII.

garage in het beschermd volume
bouwknoop = raam/deur
aansluiting

smeerput =
onverwarmde
kelder

Figuur 15-1 - verticale principedoorsnede door smeerput
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16. Is een RTO (regelbare toevoeropening) bovenop een venster een bouwknoop?
De invloed van de toevoerrooster bovenop een venster is meegerekend in de U-waarde van
het venster. Is het profiel van de ventilatierooster thermisch onderbroken dan moet de
spouwisolatie de thermische onderbreking volledig overlappen om een EPB-aanvaarde
bouwknoop te bekomen.
Die bouwknoop wordt beschouwd als een venster- of deuraansluiting.

At1

D

At

At2

17. Is een rolluikkast een schildeel of een bouwknoop?

niet geïsoleerde rolluikkast

Figuur 17-1 - niet-geïsoleerde rolluikkast

Als D < 40 cm:
•
•

Het verliesoppervlak At van het schildeel muur wordt gemeten tot de onderkant van de
gevellatei.
Er is 1 lineaire bouwknoop: met psi-limietwaarde venster/deuraansluiting uit tabel 1 van
bijlage VIII en met een waarde bij ontstentenis die bepaald wordt door het
onderbrekingstype van tabel 2 van bijlage VIII. Dat onderbrekingstype is afhankelijk van
de lateiconstructie.

Als D > 40 cm:
•

•

•

Het verliesoppervlak van het schildeel ‘muur’ bestaat uit het schildeel met oppervlak At2
+ het schildeel met oppervlak At1 (gemeten van de onderkant van de isolatie tot de
onderkant van de gevellatei).
Er is 1 lineaire bouwknoop (aansluiting latei/rolluikkast) met psi-limietwaarde ‘andere’ uit
tabel 1 van bijlage VIII. Het onderbrekingstype, vastgelegd met tabel 2 van bijlage VIII, is
afhankelijk van de lateiconstructie.
Er is ook 1 lineaire bouwknoop(aansluiting rolluikkast/vensterprofiel) met psi-limietwaarde
venster/deuraansluiting uit tabel 1 van bijlage VIII en met een waarde bij ontstentenis die
bepaald wordt door het onderbrekingstype ‘andere’ van tabel 2 van bijlage VIII.
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18. Hoe past u de basisregels voor EPB-aanvaarde bouwknopen toe bij geïsoleerde
rolluikkasten waarvan de U-waarde niet gekend is?
Er zijn twee mogelijke gevallen:
18.1 De rolluikkast is een afzonderlijk schildeel
Als de hoogte van de rolluikkast groter is dan 40 cm, is de rolluikkast een afzonderlijk schildeel
en moet de U-waarde van dat schildeel berekend worden en afgetoetst aan de U-max-eis
voor muren. De aansluiting van de gevelisolatie op de rolluikkast en de aansluiting van de
rolluikkast op het venster zijn allebei bouwknopen die moeten afgetoetst worden.

Afmeting verliesoppervlak gevel

De bouwknopen 1 en 2 worden afzonderlijk bekeken in functie van basisregel 1 voor EPBaanvaarde bouwknopen namelijk of de contactlengte van de isolatielagen onderling
voldoende is om de continuïteit te garanderen.

R1

Verliesoppervlak
H rolluik > 40 cm = afzonderlijk schildeel
venster

BWK1

BWK2

Figuur 18-1 - rolluikkast met een hoogte groter dan 40 cm
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18.2 De hoogte van de rolluikkast is kleiner dan of gelijk aan 40 cm
Als de hoogte van de rolluikkast kleiner is dan of gelijk is aan 40 cm, maakt de rolluikkast deel
uit van de bouwknoop en wordt de rolluikkast afgetoetst aan de basisregels van een
tussengevoegd isolerend deel tussen de spouwisolatie en het venster.
Er is aangenomen dat het isolatiemateriaal van de rolluikkast identiek is voor alle geïsoleerde
zijden en overal dezelfde dikte heeft.
Er moet voor elke geïsoleerde zijde (bovenkant, verticaal en onderkant) aan de 3
voorwaarden van tussengevoegd geïsoleerd deel tegelijk voldaan zijn.
Voorwaarde 1 – de lambdawaarde van het isolatiemateriaal moet < 0.2 W/mK
Voorwaarde 2 – R waarde-eis:
Aangezien het hier gaat over een aansluiting tussen gevel en raam, wordt enkel naar de Rwaarde R1 van de gevel gekeken ( de Uf-waarde van het raamprofiel is niet van belang). Er
moet dus voor elk van de 3 tussengevoegde isolerende delen (bovenkant, verticaal en
onderkant) voldaan zijn aan de algemene formule:
Risol deel ≥ kleinste van beide waarden: R1/2 en 1,5 m²K/W (raamaansluiting!)

Of ook anders:
Zowel Rbov, Rond als Rvert moet worden afgetoetst aan ENKEL de warmteweerstand R1 van de
gevel: elk van de drie weerstanden moet dus afzonderlijk groter of gelijk zijn aan R1/2.
Is R1/2 kleiner dan 1,5 m²K/W (raamaansluiting), dan mag R1/2 aangenomen worden als
minimumwaarde voor de aftoetsing van Rbov, Rond en Rvert.
Is R1/2 groter dan 1,5 m²K/W (raamaansluiting), dan mag 1,5 m2K/W aangenomen worden
als minimumwaarde voor de aftoetsing van Rbov, Rond en Rvert.
Omdat de thermische snedelijn verspringt in zowel de bovenste isolatielaag als in de
onderste isolatielaag van de rolluikkast moet aan de R-waarde-eis in twee richtingen voldaan
zijn. De meest cruciale is de R-waarde bepaald aan de hand van de kleinste dikte van het
isolatiemateriaal van de rolluikkast (hier 3 cm).
De dikte van het isolatiemateriaal van de rolluikkast wordt bepaald in functie van de
spouwisolatiedikte afgeleid uit R1/2 en de R-waarde voor een raamaansluiting vastgelegd als
1,5 m²W/K. Hoe groter R1/2, hoe dikker de rolluikkastisolatie moet worden om een EPBaanvaarde bouwknoop te bekomen.
Als er voor wordt gezorgd dat de R-waarde van die laag minstens 1,5 m²K/W is, is er nooit een
probleem: dat kan gebeuren door de dikte en de lambdawaarde van het isolatiemateriaal
op elkaar af te stemmen.
Als we er volgens de onderstaande tekening (figuur 18.2) van uitgaan dat de isolatielaag van
de rolluikkast 3 cm is, mag de lambdawaarde maximaal 0,02 W/mK bedragen. Dat is geen
realistische lambdawaarde. Er is dus in dat geval niet voldaan aan de 2e voorwaarde voor
tussengevoegde isolerende delen.
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R1
Rbov

enkel haalbaar als
lambdawaarde isolatie
≤ 0.02 W/mK

Rvert

Rond

Figuur 18-2 - rolluikkast met een hoogte kleiner of gelijk aan 40 cm

Als de dikte van de verticale plaat en de 2 horizontale platen zo uitgevoerd wordt dat de Rvoorwaarde vervuld is (bijvoorbeeld een verticale isolatielaag met isolerend materiaal met
lambda= 0,040 W/mK en een dikte van 6 cm), dient enkel nog de contactlengte-eis te
worden afgetoetst.

Voorwaarde 3 – contactlengte-eis:
Er zijn 4 contactlengten die moeten worden nagekeken (zie figuur 18.2):
1.
R1 met Rboven: maximaal, dus OK;
2.
Rbov met Rverticaal: maximaal, dus OK;
3.
Rverticaal met Rond: maximaal dus OK;
4.
Rond met raamprofiel: maximaal dus OK.
Voor de contactlengte-eis is er geen probleem (dcontact > min (d insulating part/2, dx/2)).
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19. Is een brievenbusopening die de isolatie onderbreekt te beschouwen als een
bouwknoop?
Een brievenbusopening (spleet) valt niet onder het toepassingsgebied van bijlage VIII en is
dus niet te beschouwen als een bouwknoop.

20. Kan de zijdelingse vensteraansluiting EPB-aanvaard worden gemaakt door
dagkantisolatie en PUR-schuim te gebruiken?

parement

tussengevoegd isolerend deel 1

isolatie
afwerking in Aluminium

snelbouw

venster

PUR

tussengevoegd isolerend deel 2

Figuur 20-1 - horizontale snede zijdelingse vensteraansluiting in een spouwmuur

Er zijn 2 tussengevoegde isolerende delen die op elkaar aansluiten namelijk ‘isolerend deel 1’
aan de dagkant en ‘isolerend deel 2’ dat aansluit aan het venster.
Die tussengevoegde isolerende delen moeten volgens basisregel 2 elk afzonderlijk voldoen
aan de 3 voorwaarden met betrekking tot de lambdawaarde, de R-waarde loodrecht op de
thermische snedelijn en de contactlengte (zie art 4.1.2 bijlage VIII).
Dat betekent bij een thermisch onderbroken raamprofiel, dat de thermische snede van het
venster volledig overlapt moet worden door het tussengevoegd isolerend deel. Het
aansluiten van de isolatie tegen de voorzijde van het vensterprofiel is niet voldoende volgens
de basisregels.
Waar de thermische snedelijn van richting verandert in het isolerend deel, moet het isolerend
deel worden afgetoetst aan de R-voorwaarde in de 2 richtingen.
Dat betekent: om een EPB-aanvaard detail te bekomen moet Risolerend deel 1 groter of gelijk zijn
aan de kleinste waarde van enerzijds de helft van Rspouwisolatie en anderzijds 1,5 m²K/W (voor
vensteraansluitingen).
Voorbeeld:
Als Rspouwisolatie = 2 m²K/W moet de dagkantisolatie in dat geval voor de kleinste afmeting
minstens een dikte halen die gelijk aan de helft van Rspouwisolatie, dus 1 m²K/W.
Als Rspouwisolatie = 4 m²K/W dikte, mag de Rdagkantisolatie beperkt blijven tot 1,5 m²K/W vermits de
helft van Rspouwisolatie = 2 m²K/W.
Hetzelfde principe moet worden toegepast op Risolerend
spouwmuurisolatie.

deel 2,

dus ook aftoetsten t.o.v. de
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21. Hoe moet de lineaire bouwknoop ter hoogte van scheidingsmuur tussen
wooneenheid en een gemeenschappelijk deel (grenzend aan een AOR of
buitenomgeving) in de EPB-software worden ingevoerd?

buitenomgeving of AOR
bouwknoop type 6 tabel 1

wooneenheid
app 1

gemeenschappelijk
deel

Figuur 21-1 - bouwknoop gemeenschappelijk aan 2 energiesectoren en grenzend aan buitenomgeving
of AOR

Vóór u start met het invoeren van de bouwknopen, moet u eerst alle subdossiers met
bijhorende energiesectoren van het project invoeren, ook het subdossier van de gemene
delen.

De bouwknoop van het voorbeeld in figuur 21.1 is een bouwknoop van type 6 van tabel 1
van bijlage VIII (aansluiting binnen 1 beschermd volume van een scheidingsconstructie op
het verliesoppervlak).
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In dit voorbeeld is het type onderbreking afgeleid uit tabel 2 van bijlage VIII, van het type 3
‘andere’.

In het tabblad van de bouwknoopgegevens vinkt u aan dat de bouwknoop tot de
energiesector van het appartement behoort en ook tot het subdossier van de gemene delen
behoort. Vergeet niet de lengte van de bouwknoop in te voeren.
De invloed van de bouwknoop wordt nu verdeeld over de aangrenzende energiesector 1
van appartement 1 en het subdossier van de gemeenschappelijke delen.
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Daarna duidt u aan of de bouwknoop een begrenzing buitenomgeving of AOR heeft. In dit
voorbeeld is de begrenzing ‘buitenomgeving’.
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22. Hoe voert u een eenzelfde bouwknoop in die voorkomt in meerdere
appartementen?
Als een identiek type bouwknoop regelmatig voorkomt bij verschillende appartementen of
subdossiers, moeten die bouwknopen elk afzonderlijk worden ingevoerd in de EPB-software,
telkens met hun overeenstemmende lengte.

Het type bouwknoop wordt achtereenvolgens toegewezen aan
(subdossier) waarbij hij voorkomt.

elk appartement

Dat doet u door per bouwknoop telkens de overeenstemmende energiesector(en) aan te
duiden per bouwknoop.
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Enkel de bouwknopen die op de scheiding liggen van 2 appartementen en dus
gemeenschappelijk zijn aan de twee verschillende energiesectoren, moeten aan beide
energiesectoren tegelijk worden toegewezen.

23. Waarom zijn de details van funderingsaansluitingen in de bouwknopenatlas van
KOBRA niet aan te passen?
De details van de funderingsaansluitingen in KOBRA kunnen niet worden gemanipuleerd
zoals andere details in KOBRA omdat voor funderingsaansluitingen twee berekeningen nodig
zijn. Een gebruiker zou daardoor sneller fouten kunnen maken.
Als u de psi-waarde van een funderingsaansluiting toch numeriek wenst te berekenen, moet
u dat met een gevalideerde numerieke berekening doen. (zie document ‘gevalideerde
numerieke berekeningen’).

24. Is de invloed van spouwhaken ingerekend in de lambdawaarde van de
spouwisolatie bij de KOBRA-details?
In de KOBRA-configuraties zit de invloed van spouwhaken mee ingerekend in de
lambdawaarde van de spouwisolatie. Die werd berekend volgens 6.1.3.1 van het document
'gevalideerde numerieke berekeningen'.
De lambdawaarde van de isolatiewaarde wordt omgezet naar een lambda-accentwaarde.
Ter controle of u het eigen detail in KOBRA kunt gebruiken, moet u nagaan of de lambdaaccent-waarde overeenstemt met de lambdawaarde van de isolatie in het KOBRA-detail.
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