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1 INLEIDING 

In het ontwerp tot wijziging van Bijlage IV/V van het EPB-besluit is vastgelegd hoe de 
invloed van bouwknopen op de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie bepaald 
moet worden. Hierbij wordt de keuze gelaten tussen drie methoden: een gedetailleerde 
methode, een methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen en een methode waarbij 
men voor een forfaitaire, ongunstige toeslag op het K-peil kiest.  
 
De gedetailleerde methode (‘Optie A’) laat toe zo exact mogelijk de invloed van de 
bouwknopen op de totale warmtestroom te bepalen. Alle lineaire en puntbouwknopen 
moeten hierbij individueel ingerekend worden.  
 
De methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen (‘Optie B’) voorziet in een kleine 
forfaitaire toeslag op het K-peil ten gevolge van koudebrugarme bouwknopen. Voor 
deze bouwknopen hoeven geen lengtes en/of aantallen bepaald te worden, waardoor 
het rekenwerk kan beperkt worden. Alle niet-EPB-aanvaarde bouwknopen moeten 
bijkomend individueel ingerekend te worden. 
 
Indien men kiest om de invloed van bouwknopen noch in te rekenen volgens de 
gedetailleerde methode noch volgens de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen, 
wordt een forfaitaire toeslag (‘Optie C’) voorzien. 
 
Onderstaande tekst tracht de wettelijke tekst te verduidelijken en toe te lichten a.d.h.v. 
voorbeelden. Dit toelichtingsdocument kan samen gelezen worden met de powerpoint-
presentaties over bouwknopen die apart downloadbaar zijn. 
Aangezien de methodiek nog niet geïmplementeerd is in de huidige EPB-software, zijn 
hierover nog geen aanwijzigingen opgenomen in onderstaande tekst.  
 
 
Bijlage IV/V voorziet slechts in berekeningsmethodes om de invloed van bouwknopen in 
te rekenen. Dit betekent dat niemand wordt ontslagen van zijn verantwoordelijkheid om 
de risico’s op condensatie- en schimmelvorming te beperken, zelfs bij het volgen van de 
voorschriften van Bijlage IV/V. 
 
 
Voor de tekeningen die in de tekst zijn opgenomen, 
is de legende uit Figuur 1 gebruikt.  

 

Figuur 1.1 Legende 
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2 TOEPASSINGSDOMEIN: BOUWKNOPEN 

De veelgebruikte en alomgekende term ‘koudebrug’ wordt bewust niet meer gebruikt in 
de regelgeving wegens de negatieve connotatie die ermee samenhangt. In de 
bouwpraktijk wordt een koudebrug meestal aanzien als een plaats waar ongeoorloofde 
warmteverliezen optreden en waar condensatie- en schimmelproblemen kunnen 
voorkomen b.v. draagvloeren die contact maken met het buitenspouwblad, tot buiten 
doorgestorte betonlateien, … (Figuur 2.1). 

 
Figuur 2.1 Koudebruggen staan meestal synoniem voor problemen 

 
Indien men echter aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en correcte 
uitvoering, kunnen de genoemde problemen tot een minimum herleid worden en kan 
men in principe niet meer spreken van een ‘koudebrug’.  
Daarom wordt de term ‘bouwknoop’ geïntroduceerd. Deze term dekt de verzameling 
van plaatsen in de gebouwschil waar er mogelijk extra warmteverlies kan optreden, 
zonder dat men daarom te maken heeft met ongeoorloofd warmteverlies en/of 
condensatie- en schimmelproblemen. De definitie maakt een oplijsting van de mogelijke 
locaties van een bouwknoop, maar geeft geen bouwfysisch oordeel over een ‘goede’ of 
‘slechte’ bouwknoop.  
 
De term ‘koudebrug’ komt niet voor in de wettelijke tekst van het ontwerp tot wijziging 
van Bijlage IV/V van het EPB-besluit. Toch kunnen thermisch zeer slecht presterende 
bouwknopen aanzien worden als ‘koudebruggen’ in de oorspronkelijke, negatieve zin. 
 
 

 2D- en 3D-transmissieverliezen 

 

Het is belangrijk het verschil te maken tussen enerzijds ‘bouwknopen’ en 
anderzijds de ‘lineaire en puntvormige onderbrekingen eigen aan een 
scheidingsconstructie’. Figuur 2.2 geeft een schematische weergave van de 
situatie. 

 

Formeel gezien kunnen de twee- en driedimensionale transmissieverliezen 
van een gebouw veroorzaakt worden enerzijds door lineaire en puntvormige 
onderbrekingen die eigen zijn aan een scheidingsconstructie (houten stijl- en 
regelwerk, spouwankers, afstandshouders in beglazing, …) en anderzijds door 
de bouwknopen (dakopstand, funderingsaanzet, raamaansluiting, …).  

Beide situaties moeten worden ingerekend in het totale transmissieverlies 
van een gebouw. Bij de onderbrekingen eigen aan een scheidingsconstructie 
gebeurt dit via de U-waarde volgens methodes uit het 
transmissiereferentiedocument, terwijl dit bij de bouwknopen gebeurt door 
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een aparte toeslag op het totale transmissieverlies zoals bepaald door Bijlage 
IV/V van het EPB-besluit. 

 

 
Figuur 2.2 Er zijn 2D- of 3D transmissieverliezen die niet onder ‘bouwknopen’ vallen, 
maar die moeten ingerekend worden in de scheidingsconstructie waarin ze voorkomen. 

 

 
 
De definitie van een bouwknoop is nauw verbonden met het begrip 
‘scheidingsconstructie van het verliesoppervlak’. Daarom wordt in een eerste stap 
dieper ingegaan op dit begrip (§2.1). Nadien komen de definities van een lineaire en 
puntbouwknoop aan bod (§2.2 en §2.3) en wordt expliciet toegelicht welke situaties niet 
als bouwknoop beschouwd worden (§2.4). Tot slot komen de prestatiekenmerken van 
bouwknopen aan bod (§2.5).  
 

 BOUWFOLIES 

 

Bij de beoordeling of een situatie al dan niet een bouwknoop is en eventueel 
EPB-aanvaard, moet er geen rekening gehouden worden met de aanwezigheid 
van bouwfolies zoals damp-, lucht- en waterschermen. 

Dit betekent dat bouwfolies die de isolatielaag plaatselijk doorbreken, niet 
moeten beschouwd worden als een lineaire bouwknoop OP VOORWAARDE dat 
er aandacht besteed is aan het onderlinge contact tussen bouwfolie en 
isolatielaag (Figuur 2.3).  

 

2D- en 3D transmissieverliezen

Eigen aan een
scheidings-
constructie en 
over het 
oppervlak ervan
verdeeld

Bouwknopen

Wordt opgenomen in U-waarde van de 
scheidingsconstructie zelf

Valt onder Bijlage IV en wordt apart 
ingerekend als K-peiltoeslag

Houten stijl- en regelwerk
 Spouwankers
 Afstandhouders beglazing
…

Dakopstand
 Funderingsaanzet
 Raamaansluiting
 …
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Figuur 2.3 De waterkering ter plaatse van een funderingsaanzet hoeft geen lineaire 
bouwknoop te zijn indien de isolatie langs beide zijden van het waterscherm continu in 
contact blijft met het waterscherm. 

 

2.1 Scheidingsconstructies van het verliesoppervlak 

2.1.1 Wat zijn scheidingsconstructies van het verliesoppervlak? 
In het kader van de aanpak van de bouwknopen wordt er uitsluitend gekeken naar de 
scheidingsconstructies van het verliesoppervlak1. Hieronder vallen enkel de 
constructiedelen die de scheiding vormen tussen de binnenomgeving en  

- de buitenomgeving,  
- de grond, kruipruimten of onverwarmde kelders en  
- aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR). 

De drie situaties zijn afgebeeld in Figuur 2.4. 
 

   

naar buitenomgeving naar de grond/onverwarmde 
kelder of kruipruimte  

naar AOR 

 
Figuur 2.4 Scheidingsconstructies van het verliesoppervlak  
 

                                                             
1 De scheidingsconstructies van het verliesoppervlak komen overeen met de 
scheidingsconstructies zoals die opgesomd zijn in bijlage III paragraaf 1 van het EPB-
regeringsbesluit, zijnde de ‘scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen, met 
uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd 
volume’.  
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Dit betekent dat scheidingsconstructies binnen het eigen beschermd volume, palend aan 
een beschermd volume op het eigen perceel of palend aan een beschermd volume op 
een aangrenzend perceel, géén scheidingsconstructies van het verliesoppervlak zijn. Zo 
bijvoorbeeld is een gemene muur die in contact staat met de woning op het aanpalend 
perceel, géén scheidingsconstructie van het verliesoppervlak (Figuur 2.5). 

 
Figuur 2.5 Een gemene muur die in contact staat met een woning op het aangrenzend perceel, is 
géén scheidingsconstructie van het verliesoppervlak. 

2.1.2 Hoe scheidingsconstructies van het verliesoppervlak 
herkennen? 

Vanaf het moment dat een bepaalde scheidingsconstructie niet meer continu loopt of 
afwijkt van een andere scheidingsconstructie in de dikte van de bouwlagen, de gebruikte 
materialen, de volgorde van binnen naar buiten, de oriëntatie, de helling en/of de 
begrenzing, spreekt men van een andere scheidingsconstructie. Elk constructiedeel van 
het verliesoppervlak waar een specifieke U-waarde en dus ook oppervlakte A voor 
bepaald moet worden, vormt dan sowieso een afzonderlijke scheidingsconstructie van 
het verliesoppervlak.  
 

 Om de tekst in dit document voldoende leesbaar te houden, wordt de term 
“scheidingsconstructie van het verliesoppervlak” waar geen verwarring 
mogelijk is afgekort door de term ”scheidingsconstructie”. 

2.2 Lineaire bouwknoop 

 
Een lineaire bouwknoop kan zich in de volgende drie situaties voordoen: 
 

 Waar twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen 
(§2.2.1) 

 Waar een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak samenkomt met een 
scheidingsconstructie op de grens met een aangrenzend perceel (§Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.) 
 Waar de isolatielaag in eenzelfde scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 

onderbroken wordt (§2.2.3) 

2.2.1 Twee scheidingsconstructies komen samen 
Dit type lineaire bouwknoop kan herkend worden a.d.h.v. de snedeplannen van 
het gebouw. Op elke plaats waar twee scheidingsconstructies elkaar snijden of 
op elkaar toekomen, is er ALTIJD sprake van een bouwknoop (Figuur 2.6). Merk 
op dat het identificeren van dit type lineaire bouwknoop daardoor onafhankelijk 
is van het al dan niet behouden van de thermische snede in de detaillering. Waar 
twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen, ontstaat er 
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ALTIJD een bouwknoop, zelfs indien de thermische snede in de detaillering 
gegarandeerd is.  

 
 

Figuur 2.6 Overal waar twee scheidingsconstructies samenkomen, is er sprake van een lineaire 
bouwknoop. 
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VOORBEELDEN: 
 Dakopstanden, funderingsaanzetten,  raam- en deuraansluitingen, 2 gevels die 

samenkomen, ...  (Figuur 2.7) 
 

 
Figuur 2.7 Voorbeelden van lineaire bouwknopen ter plaatse van het samenkomen van twee 
scheidingsconstructies. 
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 Een aansluiting tussen de binnenomgeving, de buitenomgeving en een AOR 

vormt steeds een bouwknoop (Figuur 2.8), zelfs indien de isolatielaag continu 
doorloopt. Er is immers altijd sprake van het samenkomen van twee 
verschillende scheidingsconstructies van het verliesoppervlak: een 
scheidingsconstructie met de buitenomgeving als begrenzing en een 
scheidingsconstructie met de AOR als begrenzing, elk met hun eigen U-waarde.  
 

 
 

Figuur 2.8 De aansluiting tussen de binnenomgeving, buitenomgeving en een aangrenzende 
onverwarmde ruimte vormt steeds een bouwknoop, zelfs indien de isolatie continu doorloopt. 

2.2.2 Op de grens met aangrenzend perceel 
Overal waar een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak samenkomt met 
een scheidingsconstructie op de grens met een aanpalend perceel, ontstaat een 
lineaire bouwknoop (Figuur 2.9), zelfs indien deze laatste geen 
scheidingsconstructie van het verliesoppervlak is. 

 
Figuur 2.9 Waar een buitengevel aansluit op een muur die zich bevindt op de perceelsgrens, 
ontstaat altijd een lineaire bouwknoop, zelfs indien de muur geen deel van het verliesoppervlak is: 
zowel de binnenmuur (links) als de buitenmuur (rechts) geven aanleiding tot een lineaire 
bouwknoop. 

2.2.3 De isolatielaag van een scheidingsconstructie wordt 
lijnvormig onderbroken 
Wanneer een isolatielaag van een scheidingsconstructie lijnvormig, geheel of 
gedeeltelijk, onderbroken wordt door een materiaal met een hogere 
warmtegeleidbaarheid, spreekt men eveneens van een lineaire bouwknoop. 
 

AOR 
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In Figuur 2.10 worden een aantal voorbeelden getoond: linksboven wordt de 
isolatielaag onderbroken door een stalen profiel en rechtstboven door een 
regenpijp. Op de middenste rij vermindert links de isolatielaag ter plaatse van de 
balkonaansluiting in dikte en wordt rechts de isolatielaag van de vloer boven een 
kelder volledig onderbroken door de binnenmuur. Bij de onderste situatie van 
Figuur 2.10 wordt de aansluiting van de isolatielaag met een waterkering 
onzorgvuldig uitgevoerd, waardoor de isolatie onderbroken wordt door een 
luchtlaag en er een lineaire bouwknoop ontstaat2. 

 
Figuur 2.10 Een lijnvormige onderbreking van de isolatielaag door een slechter isolerend materiaal 
vormt steeds een lineaire bouwknoop. 

 
In de snede van de voorgaande voorbeeldwoning bevindt zich 1 lineaire 
bouwknoop waarbij de isolatielaag lijnvormig onderbroken wordt (Figuur 2.11). 

                                                             
2 Indien de isolatie langs beide zijden van het waterscherm continu in contact blijft met het waterscherm, is 
het geen lineaire bouwknoop meer (zie ook Figuur 2.3 pag. 7). 
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Figuur 2.11 Overal waar de isolatielaag van eenzelfde scheidingsconstructie lijnvormig 
onderbroken wordt, is er sprake van een lineaire bouwknoop (cirkel). Indien de 
scheidingsconstructie zich volledig in contact met de volle grond bevindt, hoeft een onderbreking 
van de isolatielaag NIET als een bouwknoop beschouwd te worden (kruis) (zie ook §2.4.4 pag. 17). 

 
 
Dit type lineaire bouwknoop komt enkel voor in éénzelfde vlak, namelijk het 
vlak van de scheidingsconstructie zelf. Belangrijk is dat de isolatielaag maar mag 
onderbroken worden over een afstand van maximaal 0.4 m. Dit betekent dat op 
snedeplan de kortste afstand tussen de twee uiteinden van de volwaardige 
isolatielaag niet groter mag zijn dan 0.4 m (Figuur 2.12).  

 

 
 

Figuur 2.12 Op snedeplan mag de kortste afstand tussen de twee uiteinden van de volwaardige 
isolatielaag niet groter zijn dan 0.4 m. 

 
Is deze afstand groter dan 0.4 m, dan dient de onderbreking als een aparte 
scheidingsconstructie te worden ingegeven met zijn eigen 
warmtedoorgangscoëfficiënt U en oppervlakte A op basis van buitenafmetingen 
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(Figuur 2.13). Merk op dat hierdoor twee lineaire bouwknopen ontstaan aan 
weerszijden van de nieuwe scheidingsconstructie, aangezien op deze plaats twee 
scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen. 

 
Figuur 2.13 Indien een betonnen kolom in een gevel ingewerkt is en daardoor de isolatielaag 
onderbreekt over een afstand a groter dan 0.4 m, moet deze kolom als een aparte 
scheidingsconstructie beschouwd worden met een eigen warmtedoorgangscoëfficiënt U en 
oppervlakte A op basis van buitenafmetingen. 

 
 

 OPGELET 

De eis dat de afstand a maximaal 0.40 m mag zijn bij een lineaire bouwknoop, 
heeft enkel betrekking op de lineaire bouwknopen waarbij de isolatielaag van 
eenzelfde scheidingsconstructie lineair onderbroken is en is dus NIET van 
toepassing op de twee andere soorten lineaire bouwknopen (§2.2.1 en 
§2.2.2).  

 

VOORBEELD 

Onderbreekt een betonnen kolom plaatselijk de isolatielaag, dan mag deze 
kolom de isolatielaag van de gevel slechts onderbreken over een breedte van 
maximaal 40 cm. Bij een dakopstand of funderingsaanzet (‘2 
scheidingsconstructies die samenkomen’) is er echter geen eis opgelegd aan 
de kortste afstand tussen de isolatielagen van gevel en dak en/of van gevel en 
vloer! 

2.3 Puntbouwknoop 

Men spreekt enkel van puntbouwknopen indien de isolatielaag van een 
scheidingsconstructie puntvormig doorbroken wordt.  
 
VOORBEELDEN 

 Kolommen die de isolatielaag doorboren van een vloer boven buitenomgeving, 
kelder, parkeergarage, … (zie Figuur 2.14); 

 Balken die loodrecht op het vlak van een scheidingsconstructie toekomen en 
daarbij de isolatielaag onderbreken; 

 Bevestigingspunten van zonnecollectoren, masten, ... die de isolatielaag 
doorboren; 

 Puntsgewijze ophanging van metselwerkdragers (b.v. L-profiel met 
puntsgewijze ophangpunten dat plaatselijk gebruikt wordt om metselwerk te 
ondersteunen); 

 … 
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Figuur 2.14 Voorbeelden van puntbouwknopen. Opmerking: in de figuur onderaan rechts, is er geen 
sprake van een puntbouwknoop aangezien de isolatie er continu doorloopt. 

 
Er zijn een heel aantal situaties die in principe onder de definitie van de 
puntbouwknoop vallen, maar toch niet als puntbouwknopen aanzien worden. Deze 
situaties staan beschreven in §2.4. 

2.4 Welke situaties worden niet als bouwknoop 
beschouwd 

Er zijn situaties die een twee- of driedimensionaal warmtetransport met zich 
meebrengen, maar die in de regelgeving toch niet als bouwknopen aanzien worden, 
hetzij omdat hun invloed op het warmteverlies beperkt is, hetzij omdat hun invloed 
reeds ingerekend is in het transmissieverlies doorheen de scheidingsconstructies van 
het verliesoppervlak.  
 
 

 OPGELET 

Hoewel de situaties die in deze paragraaf beschreven worden niet als 
bouwknoop moeten beschouwd worden, mag dit geenszins geïnterpreteerd 
worden als een impliciete toelating om voor deze situaties ondoordachte 
oplossingen te voorzien.  Het betekent enkel dat een aantal situaties niet in 
rekening moet gebracht worden bij de bepaling van het K-peil. Bijlage IV/V 
van het EPB-besluit stelt het bouwteam dan ook op geen enkele manier vrij 
van de verantwoordelijkheid om het risico op bijvoorbeeld schimmelvorming 
en condensatie tot een absoluut minimum te beperken! 

2.4.1 Onderbrekingen eigen aan een scheidingsconstructie 
Zoals geschematiseerd in Figuur 2.2 op pagina 5 worden de lineaire en/of puntvormige 
onderbrekingen die eigen zijn aan een scheidingsconstructie en over het oppervlak 
ervan verdeeld zijn, door de EPB-regelgeving niet beschouwd als bouwknopen. Hun 
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invloed moet immers ingerekend worden in de totale warmteweerstand RT of de 
warmtedoorgangscoëfficiënt U van de beschouwde scheidingsconstructie –hetzij via een 
vereenvoudigde rekenmethode (transmissiereferentiedocument), hetzij via een 
gevalideerde numerieke berekening. 
 
VOORBEELDEN 

 Houten stijlen en regels bij houtskeletbouwwanden (Figuur 2.15), kepers en 
gordingen bij spanten daken, enz. 

 
Figuur 2.15 De houten stijlen in houtskeletbouwwanden zijn eigen aan de structuur van de 
houtskeletbouwwand en vallen daardoor niet onder de term ‘bouwknopen’. 

 
 De onderlinge aansluitingen tussen beglazing, afstandshouder en raamprofiel en 

tussen vulpaneel, randverbinding en raamprofiel bij vensters; 
 De aansluitingen tussen beglazing, vulpanelen, profielen en raamstijlen bij lichte 

gevels; 
 Spouwankers; 
 Ankers/z-profielen/… voor het ophangen van lichte 

gevels/gevelbekleding/gevelsystemen3; 
 … 

2.4.2 Doorboringen van de scheidingsconstructie t.g.v. 
leidingdoorvoeren 

Doorboringen van een scheidingsconstructie –niet in het vlak van de 
scheidingsconstructie– t.g.v. ventilatiekanalen, rookgasafvoerkanalen, 
regenwaterafvoeren en andere leidingdoorvoeren hoeven niet als puntbouwknopen 
beschouwd te worden. 

                                                             
3 Metselwerkdragers die plaatselijk gebruikt worden om metselwerk te ondersteunen b.v. ter plaatse van 
een raamopening, moeten als bouwknopen (lineaire of puntbouwknoop, afhankelijk van het type 
metselwerkdrager) beschouwd worden aangezien ze NIET eigen zijn aan de scheidingsconstructie 
‘metselwerk’ en NIET over het oppervlak ervan verdeeld. 
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Figuur 2.16 Een rookgasafvoerkanaal dat de isolatielaag van de buitengevel doorboort, hoeft niet 
als puntbouwknoop beschouwd te worden. 
 
VOORBEELDEN 

 Schoorstenen; 
 Rookgasafvoer van de verwarmingsinstallatie; 
 Aan- en toevoerkanaal van het ventilatiesysteem; 
 Energiebocht; 
 Regenpijp die dwars door de gevel loopt; 
 … 

 

 OPGELET 

Regenpijpen of andere nutsleidingen die ingewerkt zitten in de isolatielaag 
van de gevel en dit parallel aan het vlak van de gevel, vallen niet onder deze 
uitzonderingsregel omdat ze zich in het vlak van de scheidingsconstructie 
bevinden en moeten nog steeds beschouwd worden als een lineaire 
bouwknoop (zie ook §2.2.2 pag.10). 

2.4.3 Snijding van twee of drie lineaire bouwknopen 
Door het verwaarloosbaar extra warmteverlies wordt de snijding van twee of drie 
lineare bouwknopen niet aanzien als een puntbouwknoop. 
  

 
 

Figuur 2.17 De snijding van drie lineaire bouwknopen hoeft niet ingerekend te worden als een 
puntbouwknoop. 

Lineaire bouwknoop 3

Lineaire bouwknoop 2

Lineaire bouwknoop 1



 

TOELICHTINGSDOCUMENT 31 december 2009 17/49 

 

2.4.4 In direct contact met de grond 
Kijkt men naar scheidingsconstructies die over hun volledige oppervlakte in direct 
contact staan met de grond (b.v. vloerplaat op volle grond), dan moeten onderbrekingen 
van de isolatielaag van deze scheidingsconstructies niet als bouwknopen beschouwd 
worden. Het extra warmteverlies dat deze onderbrekingen met zich meebrengen, is 
immers verwaarloosbaar. 
 
VOORBEELDEN 

 Binnenmuren die rechtstreeks geplaatst worden op een vloerplaat op volle 
grond en daardoor lineaire onderbrekingen veroorzaken in de vloerisolatie, 
moeten niet als lineaire bouwknopen beschouwd worden (Figuur 2.18); 
 

  
Figuur 2.18 Binnenmuren op een vloerplaat op volle grond moeten niet ingerekend worden als 
lineaire bouwknopen. 

 
 Paalfunderingen die een vloerplaat op volle grond ondersteunen, hoeven niet als 

puntbouwknopen beschouwd te worden; 
 … 

 
 
Opmerking 
Deze uitzonderingsregel verandert niets aan het feit dat twee scheidingsconstructies die 
samenkomen –zelfs al bevindt de aansluiting zich volledig ondergronds- ALTIJD een 
bouwknoop vormen. Een funderingsaanzet of de overgang van vloer op volle grond naar 
een vloer boven een kelder of kruipruimte, blijven nog steeds bouwknopen (Figuur 
2.19). 



 

TOELICHTINGSDOCUMENT 31 december 2009 18/49 

 

 
Figuur 2.19 Onderbrekingen in eenzelfde scheidingsconstructie in volledig contact met de grond 
(kruis), hoeven niet als bouwknoop te worden ingerekend. De al dan niet ondergrondse 
aansluitingen van twee scheidingsconstructies (cirkels), blijven nog steeds een bouwknoop. 

2.4.5 Wanneer de isolatielaag continu doorloopt 
Mits men voldoende aandacht besteedt aan de detaillering en uitvoering, kan men 
ervoor zorgen dat het aantal bouwknopen volgens het tweede type (§2.2.2 op pagina 10) 
tot een minimum beperkt blijft. Wanneer een scheidingsconstructie lokaal door een 
ander materiaal onderbroken wordt, maar de isolatielaag blijft volledig behouden (geen 
onderbrekingen - geen versmalling/verbreding – geen verspringingen – geen 
richtingsveranderingen van de isolatielaag), dan is het extra warmteverlies 
verwaarloosbaar, waardoor dit NIET als een lineaire bouwknoop hoeft ingerekend te 
worden (Figuur 2.20). 
 

 
 

Figuur 2.20 Een doordachte detaillering en uitvoering kan ervoor zorgen dat bouwknopen (links) 
vermeden worden (rechts). 
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Zo bijvoorbeeld is een vloeropleg niet steeds te beschouwen als een bouwknoop. De 
rechtse situatie uit Figuur 2.21 is géén bouwknoop (de isolatielaag van de buitengevel 
loopt continu door) terwijl de linkse situatie wél een bouwknoop is (de binnenvloer 
onderbreekt de isolatielaag van de buitengevel). De detaillering bepaalt dus of men hier 
te maken heeft met een bouwknoop of niet. 

 
Figuur 2.21 Een opleg van een binnenvloer op een buitengevel is slechts een lineaire bouwknoop 
indien de isolatielaag van de buitengevel daarbij geheel of gedeeltelijk onderbroken wordt (links). 

2.5 Prestatiekenmerken van bouwknopen 

2.5.1 Warmtestroom door transmissie 
Voor de berekening van de warmtestroom door transmissie doorheen 
scheidingsconstructies maakt men in de praktijk gebruik van genormaliseerde 
ééndimensionale methoden zoals die beschreven staan in het 
transmissiereferentiedocument. De focus ligt daarbij op de berekeningsmethodes van U-
waarden. Deze U-waarden bevatten ook het effect van lineaire en/of puntvormige 
onderbrekingen die eigen zijn aan de scheidingsconstructie en over het oppervlak ervan 
verdeeld zijn b.v. stijlen en regels bij houtskeletbouw, spouwankers, … .  
 
De U-waarde [W/m2K] van een bouwdeel beschrijft de warmtestroom, van omgeving tot 
omgeving, die zou optreden doorheen 1 m2 bouwdeel bij 1 K temperatuurverschil. Dit 
betekent dat de warmtestroom door transmissie Q [W] doorheen een bouwdeel met 
oppervlakte A [m2] bij een temperatuurverschil ΔT [K] eenduidig gekarakteriseerd 
wordt door de U-waarde: 
 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇       [𝑊] 
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Beschouwt men een gevelvlak met homogene opbouw en een welbepaalde U-waarde 
(Figuur 2.22), dan zullen de isothermen (=lijnen van gelijke temperatuur) steeds 
evenwijdig lopen met het gevelvlak en de warmtestroomlijnen steeds loodrecht lopen 
op het gevelvlak. 

 
Figuur 2.22 Een gevelvlak met een homogene opbouw vertoont isothermen evenwijdig met het 
gevelvlak (midden) en warmtestroomlijnen loodrecht op het gevelvlak (rechts).  

 
Ter plaatse van de bouwknopen wijken de isothermen en warmtestroomlijnen af van dit 
eendimensionale referentiepatroon en is de rekenmethode met U-waarden niet langer 
correct (Figuur 2.23).  
 

      
 
Figuur 2.23 Op sommige plaatsen in de gebouwschil wijken de isothermen en warmtestroomlijnen 
af van het eendimensionale referentiepatroon. 

 
Een gevalideerde numerieke twee- of driedimensionale berekening is noodzakelijk om 
de warmtestroom door transmissie ter plaatse van bouwknopen te kunnen bepalen. 
Hieruit kan de lineaire of puntwarmtedoorgangscoëfficiënt (zie §2.5.3) van de 
bouwknoop afgeleid worden, waarmee de warmtestroom door transmissie –berekend 
op basis van de eendimensionale referentie- gecorrigeerd wordt. 

2.5.2 Warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie HT 
De totale warmtestroom die door transmissie optreedt per Kelvin temperatuurverschil 
tussen de binnen- en buitenomgeving, wordt aangeduid door de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie, symbool HT [W/K]. Deze totale 
warmtestroom bestaat uit 3 componenten (Figuur 2.24): een warmtestroom 
rechtstreeks naar de buitenomgeving (HD), een warmtestroom via de grond en via 
onverwarmde kelders en kruipruimten in contact met de grond (Hg) en een 
warmtestroom via aangrenzende onverwarmde ruimten (HU). 
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Figuur 2.24 De warmteoverdrachtscoëfficiënt HT bestaat uit de som van drie componenten: HT = HD 
+ Hg + HU. 

 
Elk van deze componenten bevat een warmtestroom doorheen de 
scheidingsconstructies (Hxconstructions) en een warmtestroom doorheen de bouwknopen 
(Hx

junctions).  
 
De warmtestroom doorheen de scheidingsconstructies (‘constructions’) gebeurt op basis 
van de eendimensionale referentie en wordt gekenmerkt door de U-waarden van de 
scheidingsconstructies. Deze U-waarden worden berekend met de methodes uit het 
transmissiereferentiedocument.  
 
De warmtestroom doorheen de bouwknopen (‘junctions’) wijkt af van het 
warmtetransport doorheen de scheidingsconstructies. Dit leidt plaatselijk tot een over- 
of onderschatting van de werkelijk optredende warmteoverdracht, hetgeen beschreven 
wordt door lineaire en puntwarmtedoorgangscoëfficiënten. 
 

Aangezien HD, Hg en HU elk uit een deel warmtestroom doorheen de 
scheidingsconstructies en een deel warmtestroom doorheen de bouwknopen bestaan, 
kan ook HT in deze 2 delen opgesplitst worden:  
 

HT = HD + Hg + HU

= (HD
constructions+HD

junctions
) + (Hg

constructions+Hg
junctions) + (HU

constructions+HU
junctions

)

= HT
constructions + HT

junctions

 

 
 

De term HTconstructions wordt bepaald in het transmissiereferentiedocument en bevat enkel 
de warmtestromen door transmissie doorheen scheidingsconstructies van het 
verliesoppervlak. De term HT

junctions wordt bepaald in Bijlage IV/V en bevat enkel de 
warmtestromen door transmissie doorheen de bouwknopen (zie §3). 

2.5.3 Kengetallen van bouwknopen 
De thermische prestaties van bouwknopen worden gekenmerkt door de lineaire 
warmtedoorgangscoëfficiënt Ψ (uitgedrukt in W/mK) of de puntwarmte-
doorgangscoëfficiënt χ (uitgedrukt in W/K). Deze warmtedoorgangscoëfficiënten geven 
aan welke toeslag men moet aanrekenen op het warmtetransport dat op basis van U-
waarden berekend is.  
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Aangezien de referentieberekening in ons land gebaseerd is op de buitenafmetingen 
(‘exterior’), wordt voor de eenduidigheid een suffix toegevoegd aan het symbool: Ψe en 
χe. 
  
De lijnwarmtedoorgangscoëfficiënt Ψe  van een lineaire bouwknoop is gedefinieerd 
als: 
 

𝛹𝑒 =
𝛷2𝐷 − 𝛷1𝐷

𝐿 ∙ (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒)
    [

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
] 

 
met: 

 2D : de totale warmtestroom die uit de binnenomgeving verloren gaat, 
berekend aan de hand van een tweedimensionale, gevalideerde numerieke 
berekening [W] (Figuur 2.25); 

 1D : de totale warmtestroom die uit de binnenomgeving verloren gaat, 
berekend volgens de referentie. Hierbij wordt het detail vervangen door een 
aaneenschakeling van vlakke constructiedelen. De referentieberekening van 
het warmtetransport gebeurt op basis van de buitenafmetingen en is 
gekenmerkt door de U-waarden Ui en oppervlakten Ai van de 
scheidingsconstructies van het verliesoppervlak die voorkomen in de 
bouwknoop. Er geldt dat 𝛷1𝐷 = ∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) [W] (Figuur 2.25); 

 L : de lengte waarover de bouwknoop zich voordoet [m]; 
 i - e : het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenomgeving [K]. 

 

 
Figuur 2.25  De tweedimensionale warmtestroom 2D  en de warmtestroom volgens de 
eendimensionale referentie 1D . 

 
De puntwarmtedoorgangscoëfficiënt χe van een puntbouwknoop wordt op een 
analoge manier bepaald: 

𝜒𝑒 =
𝛷3𝐷 − 𝛷2𝐷

𝜃𝑖 − 𝜃𝑒
    [

𝑊

𝐾
] 

met : 
 3D : de totale warmtestroom die uit de binnenomgeving verloren gaat, 

berekend aan de hand van een driedimensionale, gevalideerde numerieke 
berekening [W]; 

 2D : de totale warmtestroom die uit de binnenomgeving verloren gaat, 
berekend volgens de referentie. Hierbij wordt het detail vervangen door een 
aaneenschakeling van vlakke constructiedelen. Het warmtetransport wordt 
bepaald door de U-waarde Ui en oppervlakte Ai van de 
scheidingsconstructies van het verliesoppervlak (op basis van 
buitenafmetingen) én de eventuele lineaire warmtedoorgangscoëfficiënten 
Ψe,k en lengtes Lk voor de lineaire bouwknopen die ontstaan door het 
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samenkomen van twee scheidingsconstructies. Er geldt dat 𝛷2𝐷 =
∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) + ∑ 𝜓𝑒,𝑘𝐿𝑘(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) [W]; 

 i - e : het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenomgeving [K]. 
 
 
De U-waarden van verschillende scheidingsconstructies kan men eenduidig ordenen van 
thermisch performant (lage U-waarde) naar thermisch niet-performant (hoge U-
waarde). Voor Ψ- en χ-waarden ligt dit veel moeilijker, aangezien deze waarden niet 
enkel afhankelijk zijn  van de thermische kwaliteit van de bouwknoop maar ook van de 
geometrie.  
In tegenstelling tot een U-waarde bijvoorbeeld kan een Ψ- of χ-waarde negatief zijn. Dit 
gebeurt wanneer de referentieberekening een overschatting geeft van de werkelijk 
optredende warmtestroom (1D > 2D/3D) waardoor Ψe of χe volgens bovenstaande 
definities negatief kunnen worden. Aangezien in ons land de referentieberekening 
gebaseerd is op buitenafmetingen, komt dit frequent voor bij ‘buitenhoeken’. Op Figuur 
2.26 links is af te leiden dat de hoekzone van een buitenhoek ‘dubbel’ geteld wordt, 
waardoor 1D gemakkelijk groter wordt dan 2D. Bij een binnenhoek daarentegen 
(Figuur 2.26 rechts) wordt de hoekzone niet mee geteld, waardoor 1D gemakkelijk 

kleiner groter wordt dan 2D.   
 

 
Figuur 2.26 Hoewel de detaillering van de buitenhoek (links) en de binnenhoek (rechts) thermisch 
gezien equivalent zijn aan elkaar, vertaalt zich dat niet noodzakelijk in een gelijkaardige Ψ-waarde. 
Door een overschatting van het werkelijke warmteverlies vertoont een buitenhoek meestal sterk 
negatieve Ψ-waarden, terwijl een binnenhoek door een onderschatting van het werkelijke 
warmteverlies eerder positieve Ψ-waarden zal opleveren. 

e 

i 

e 

i 
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3 DE WARMTESTROOM DOOR TRANSMISSIE T.G.V. 
BOUWKNOPEN INREKENEN OP 3 MANIEREN 

Zoals toegelicht in §2.5.2 wordt de warmtestroom door transmissie doorheen de 
bouwknopen beschreven door de term HTjunctions. Deze term moet gezien worden als de 
warmtestroom die zal optreden doorheen alle bouwknopen van een beschermd volume 
wanneer men een temperatuurverschil van 1 Kelvin oplegt tussen het beschermd 
volume en de buitenomgeving.  
 
Bijlage IV/V uit het EPB-regeringsbesluit voorziet in drie mogelijke opties om de term 
HT

junctions en de ermee gepaard gaande invloed op het K-peil te bepalen. De 3 opties en 
hun invloed op het K-peil zijn geschematiseerd weergegeven in Figuur 3.1 en worden in 
dit hoofdstuk toegelicht. 
 

 
Figuur 3.1 Schema van de drie mogelijke opties om de invloed van bouwknopen in te rekenen en hun 
impact op het K-peil.  

 

 

 
 1 K-peil-volume = 1 optie! 

 

Per K-peil-volume MOET men één van de drie opties te kiezen. Er kan dus niet 
gekozen worden om bouwknopen helemaal niet in te rekenen. 

Dit betekent eveneens dat het niet mogelijk is om voor verschillende 
deelprojecten die deel uitmaken van hetzelfde K-peil-volume, verschillende 
opties te kiezen. Eenmaal een optie is vastgelegd voor het K-peil-volume, 
moeten elk deelproject en elk subdossier de bouwknopen inrekenen volgens 
deze optie. 

 
  

Hoe invloed van bouwknopen inrekenen

EPB-aanvaarde
bouwknopen

Niet-EPB-
aanvaarde

bouwknopen
(+ eventueel beter 

presterende 
bouwknopen)

Variabele
K-peiltoeslag + 3 K-punten

Variabele
K-peiltoeslag + 10 K-punten

OPTIE A
Gedetailleerde

methode

OPTIE B
Methode van de EPB-aanvaarde

bouwknopen

OPTIE C
Forfaitaire toeslag

+
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3.1 Optie A: Gedetailleerde methode 

Bij deze optie wordt de term HTjunctions zo exact mogelijk bepaald door de invloed van de 
bouwknopen te berekenen m.b.v. numerieke berekeningen met gevalideerde software. 
Men kan kiezen om het gebouw in zijn geheel door te rekenen (§3.1.1) of om elk van de 
bouwknopen apart door te rekenen (§3.1.2).  

3.1.1 Numerieke berekening op het niveau van het gebouw 
Op het niveau van het gebouw wordt er geen expliciete opdeling gemaakt tussen 
scheidingsconstructies en bouwknopen, maar wordt het gebouw in zijn geheel 
gemodelleerd en numeriek doorgerekend (Figuur 3.2). Dit impliceert dat niet enkel de 
geometrie van het gebouw, maar ook de gebruikte materialen en de detailleringen t.p.v. 
de bouwknopen exact moeten ingegeven worden.  

 
Figuur 3.2 3D-modellering en numerieke doorrekening van het volledige gebouw 

 
Deze numerieke berekening levert de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie 
HT3D op, die het totale warmteverlies door transmissie van het volledige gebouw 
voorstelt per Kelvin temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Dit totale 
warmteverlies omvat zowel de warmtestroom doorheen de scheidingsconstructies 
(HTconstructions) als de warmtestroom doorheen de bouwknopen (HTjunctions). Door 
HTconstructions af te trekken van HT3D  blijft de term HTjunctions over: 
 

𝐻𝑇
3𝐷  =  𝐻𝑇

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  +  𝐻𝑇
𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

⇔

𝐻𝑇
𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 =  𝐻𝑇
3𝐷  −  𝐻𝑇

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 

 
Dergelijke numerieke berekeningen zijn arbeidsintensief en vergen gespecialiseerde 
kennis en software. 

3.1.2 Numerieke berekening op het niveau van de bouwknopen 
Op het niveau van de bouwknopen wordt voor elke bouwknoop afzonderlijk de 
warmtedoorgangscoëfficiënt bepaald: voor elke lineaire bouwknoop wordt een Ψe-
waarde vastgelegd en voor elke puntbouwknoop een χe-waarde. Tesamen met het aantal 
lopende meters lineaire bouwknoop (lk) en het aantal puntbouwknopen kan de term 
HTjunctions samengesteld worden als volgt: 
 

𝐻𝑇
𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 =  ∑ 𝑙𝑘𝑏𝑘𝜓𝑒,𝑘

𝑘

+  ∑ 𝑏𝑙𝜒𝑒,𝑙

𝑙

    [
𝑊

𝐾
] 

 
Voor de waarden van Ψe  en χe kan men per bouwknoop kiezen: 
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 Na een gevalideerde numerieke berekening wordt de exacte Ψe en/of χe 

bekomen.  
 Men gebruikt een waarde bij ontstentenis (§5). Hierbij moet in het achterhoofd 

gehouden worden dat de waarden bij ontstentenis eerder negatief zijn. Het 
systematisch toepassen van waarden bij ontstentenis op een volledig gebouw zal 
in de meeste gevallen leiden tot een behoorlijk zware toeslag (vermoedelijk vaak 
meer dan 10 K-punten). De waarden bij ontstentenis zijn dan ook enkel bedoeld 
als gemakkelijke uitweg voor bouwknopen (liefst met een beperkte 

lengte/aantal) waarvoor de lineaire en puntwarmtedoorgangscoëfficiënten e 
en χe niet gemakkelijk beschikbaar zijn.  

 
 
Aangezien de term HTjunctions sterk projectafhankelijk is, is ook de toeslag op het K-peil op 
voorhand niet bekend.  

3.2 Optie B: Methode van de EPB-aanvaarde knopen 

Deze optie tracht de invloed van bouwknopen in te rekenen op een pragmatische en 
eenvoudige manier. Onderzoek op bestaande woningen heeft immers uitgewezen dat de 
impact van goed gedetailleerde bouwknopen op het totale K-peil van een woning 
ongeveer 3 K-punten bedraagt. Kan men aantonen dat bouwknopen inderdaad goed 
gedetailleerd (lees: EPB-aanvaard) zijn, dan wordt de invloed van deze bouwknopen 
forfaitair ingerekend als een toeslag van 3 K-punten. De bouwknopen die niet voldoen, 
worden apart ingerekend. 
 
De totale invloed van de bouwknopen wordt onder optie B als volgt bepaald: 
 

 Voor de bouwknopen die EPB-aanvaard zijn (definitie ‘EPB-aanvaarde 
bouwknoop’ §4), wordt een forfaitaire toeslag op het K-peil van 3 K-punten 
voorzien. Eenmaal men aangetoond heeft dat de bouwknopen inderdaad EPB-
aanvaard zijn, heeft men door gebruik te maken van optie B verder geen 
rekenwerk voor deze bouwknopen. De term HT,1junctions  wordt automatisch 
bepaald in functie van de compactheid van het K-peil-volume en de 
verliesoppervlakte. 
 

 Is een bouwknoop niet-EPB-aanvaard, dan moet het effect op het warmteverlies 
bijkomend ingerekend worden. Dit gebeurt op een analoge manier als in optie A, 

waarbij enkel het verschil tussen de e  - en de e,lim –waarde in rekening 

gebracht wordt, met e,lim de limietwaarde voor de lineaire 

warmtedoorgangscoëfficient e  die bepaald wordt in functie van het type 
bouwknoop (zie Tabel 1 §4.2): 

 

𝐻𝑇,2
𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 =  ∑ 𝑙𝑘𝑏𝑘(𝜓𝑒,𝑘 − 𝜓𝑒,𝑘,𝑙𝑖𝑚)

𝑘

 +  ∑ 𝑏𝑙𝜒𝑒,𝑙

𝑙

     [
𝑊

𝐾
] 

 
Belangrijk is dat de bovenstaande formule ook toelaat om de 3 K-punten te 
verminderen. Dit kan door lineaire EPB-aanvaarde bouwknopen waarvan men 

de e-waarde kent (met e  e,lim), gedetailleerd in te geven volgens 

bovenstaande formule. Aangezien e in dit geval kleiner is dan e,lim , krijgt men 
een negatieve term in HT,2junctions.  

 
De som van HT,1junctions en HT,2junctions levert de totale invloed van de bouwknopen onder 
optie B. Deze som is echter gelimiteerd tot nul en kan dus nooit negatief worden! Dit 
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betekent dat het via HT,2
junctions mogelijk is om de forfaitaire 3 K-punten te doen afnemen, 

maar dat men resulterend nooit een negatief aantal K-punten kan bekomen met optie B. 
Of ook, het zorgvuldig en koudebrugarm ontwerpen en uitvoeren van bouwknopen kan 
onder optie B nooit tot effect hebben dat het K-peil mét inrekenen van de prestaties van 
de bouwknopen, lager is dan het K-peil zonder rekening te houden met de invloed van 
de bouwknopen. Indien men beter wenst te doen, moet men kiezen voor optie A.  
 
Aangezien optie B een mogelijkheid voorziet om op een eenvoudige en voornamelijk 
visuele manier aan te tonen dat een bouwknoop goed gedetailleerd is, heeft deze optie 
als grote voordeel dat het totale rekenwerk voor de inrekening van bouwknopen tot een 
minimum herleid wordt. Niet alleen moeten er praktisch geen Ψe en χe-waarden 
uitgerekend worden, ook het tijdrovende werk om alle lopende lengtes lineaire 
bouwknoop en aantal puntbouwknopen te berekenen, wordt sterk ingeperkt. 

3.3 Optie C: Forfaitaire toeslag 

Wanneer het ontwerpteam en/of de uitvoerders geen inspanningen doen om het 
warmteverlies ter plaatse van bouwknopen te beperken, wordt de onbekende invloed 
van de bouwknopen op het totale warmteverlies vastgelegd via een forfaitaire toeslag 
op het K-peil van 10 K-punten4.  
 
Belangrijk is op te merken dat deze optie, net als de vorige opties, het bouwteam op 
geen enkele manier vrijpleit van de verantwoordelijkheid om het risico op b.v. 
schimmelvorming en condensatie tot een absoluut minimum te beperken.  

                                                             
4 Voor de berekening van de koelbehoefte en oververhittingsindicator zal deze toeslag gelijk aan nul gesteld 
worden. 
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4 EPB-AANVAARDE BOUWKNOPEN 

In optie B wordt een forfaitaire K-peil toeslag toegekend voor de “EPB-aanvaarde 
bouwknopen”. Dit zijn bouwknopen waarvan de detaillering geen aanleiding geeft tot 
ongeoorloofd warmteverlies en die dus mogen beschouwd worden als ‘koudebrugarme’ 
bouwknopen.  
 
Er zijn twee manieren opdat een bouwknoop EPB-aanvaard is: 

 De bouwknoop voldoet aan één van de basisregels voor een koudebrugarm 
detail (zie §4.1). 

 De bouwknoop voldoet aan de van toepassing zijnde grenswaarde d.w.z. voor de 
bouwknoop moet gelden: e ≤ e,lim (zie §4.2). 

 
Een principeschema is weergegeven in Figuur 4.1. Belangrijk is op te merken dat er niet 
aan beide voorwaarden tegelijk moet voldaan zijn. Het is dus mogelijk dat een 

bouwknoop voldoet aan de e,lim -waarde maar niet aan één van de basisregels of 
omgekeerd, dat een bouwknoop wel voldoet aan één van de basisregels, maar niet aan 

de e,lim -waarde.  
 

 
 
Figuur 4.1 Principeschema voor een EPB-aanvaarde bouwknoop 

4.1 Voorwaarde 1: Voldoet aan één van de basisregels 
voor een koudebrugarm detail 

De basisregels laten toe om op eenvoudige en hoofdzakelijk visuele wijze in te schatten 
of een bouwknoop al dan niet EPB-aanvaard is. Het rekenwerk is hierdoor sterk 
ingeperkt, aangezien er geen gevalideerde numerieke berekening vereist is. 
 
De basisregels voor een koudebrugarm detail zijn gebaseerd op het principe van het 
garanderen van de ‘thermische snede’. Dit betekent dat de isolatielagen van 2 
aansluitende scheidingsconstructies van het verliesoppervlak steeds continu in elkaar 
moeten overlopen. Minimaal betekent dit dat men ‘met een potlood door de 
isolatielagen en tussengevoegde isolerende delen kan tekenen zonder dit potlood te 
moeten opheffen’ (Figuur 4.2).  

EPB-aanvaarde bouwknoop

en/of
Voldoet aan

Ψe≤ Ψe,lim

BASISREGEL 1
Minimale

contactlengte
isolatielagen

BASISREGEL 2
Tussenvoeging

isolerende
delen

of
BASISREGEL 3

Weg van
minste

weerstand

of

Voldoet aan één van de

basisregels 
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Figuur 4.2 Principe van het behoud van de thermische snede: de isolatielagen lopen continu in 
elkaar over. 

 
Dit kan bekomen worden door één van de twee volgende situaties: 

 
 BASISREGEL 1: Continuïteit van de isolatielagen door een minimale 

contactlengte  
De isolatielagen sluiten rechtstreeks op elkaar aan met een minimale 
contactlengte. 

 
 BASISREGEL 2: Continuïteit van de isolatielagen door tussenvoeging van 

isolerende delen 
De isolatielagen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan, maar er zijn wel 
isolerende delen tussengevoegd zodat de thermische snede behouden blijft. 

 
Toch is het niet steeds mogelijk om de thermische snede met één van de twee 
bovenstaande basisregels te garanderen. Voor dit soort situaties is een derde basisregel 
voorzien: 
 

 BASISREGEL 3: Minimale lengte van de weg van de minste weerstand 
De isolatielagen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan en de thermische snede 
kan niet behouden blijven, maar de weg van de minste weerstand is voldoende 
lang. 

 
Indien een bouwknoop aan één van de drie basisregels voldoet, is de bouwknoop per 
definitie EPB-aanvaard.  
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 ISOLATIELAAG 

 

De ‘basisregels voor een koudebrugarm detail’ focussen enkel op de 
isolatielagen van scheidingsconstructies en op eventuele isolerende delen. 
De omringende constructieve en andere elementen worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten. Belangrijk is om duidelijk te definiëren wat wel en wat 
niet tot de isolatielaag van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 
behoort. 

 

De isolatielaag van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak is per 
definitie de bouwlaag met de grootste warmteweerstand. In de meeste 
gevallen is het duidelijk wat hiermee bedoeld wordt (Figuur 4.3).  

 

                               
Figuur 4.3 In de meeste gevallen is de isolatielaag van een scheidingsconstructie van het 
verliesoppervlak duidelijk te herkennen, bijvoorbeeld in het geval van een klassieke 
spouwmuur (links) of een massieve muur in baksteenmetselwerk met buitenisolatie 
(rechts). 

 

Voor een niet-homogene bouwlaag moet de warmteweerstand bepaald 
worden met behulp van de oppervlaktegewogen warmtegeleidbaarheid. 
Indien er bijvoorbeeld isolatie geplaatst wordt tussen een houten regelwerk, 
zal de warmteweerstand R van deze bouwlaag met dikte d bepaald worden 
als: 

𝑅 =
𝑑

𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑓𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝜆𝑤𝑜𝑜𝑑𝑓𝑤𝑜𝑜𝑑
 [

𝑚2𝐾

𝑊
] 

 

met fisol de oppervlaktefractie isolatie en fwood de oppervlaktefractie hout (fisol + 
fwood = 1). 

 

De isolatielaag kan ook uit meerdere, al dan niet homogene, bouwlagen 
bestaan (bouwfolies moeten hierbij verwaarloosd worden). Voorwaarde is dat: 

 de bouwlagen aaneensluitend op elkaar volgen EN 
 er zich geen luchtlaag tussen bevindt EN 
 elk van de bouwlagen een λ-waarde heeft kleiner dan of gelijk aan 0.2 

W/mK. 

Als hieraan voldaan is, moeten de bouwlagen als een samengestelde bouwlaag 
beschouwd worden, met een dikte d gelijk aan de som van de afzonderlijke 
diktes di en de warmteweerstand R gelijk aan de som van de afzonderlijke 
warmteweerstanden Ri (voor een niet-homogene bouwlaag wordt de 
warmteweerstand Ri bepaald zoals hierboven reeds uitgelegd). Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in Figuur 4.4.   
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Figuur 4.4 Meerdere aaneensluitende bouwlagen (zonder luchtlaag), elk met een λ-
waarde  0.2 W/mK, moeten tesamen beschouwd worden als 1 samengestelde 
bouwlaag met een gesommeerde dikte en warmteweerstand. 

   

In de meeste gevallen zal de totale warmteweerstand R van de samengestelde 
bouwlaag de grootste warmteweerstand zijn die voorkomt in de 
scheidingsconstructie en zal de samengestelde bouwlaag dus de ‘isolatielaag’ 
van de scheidingsconstructie zijn.  

Belangrijk is dat een ononderbroken opeenvolging van bouwlagen die 
aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, MOET beschouwd worden 
als een samengestelde bouwlaag. Men kan dus niet kiezen om de 
bouwlagen apart te beschouwen en bijvoorbeeld slechts 1 van hen te laten 
meetellen als isolatielaag! Dit om te vermijden dat de basisregels –waarvan de 
strengheid gelinkt is aan de isolatiekwaliteit van de isolatielagen- te laks 
kunnen aangewend worden. Dit betekent dat in de basisregels steeds de 
gesommeerde dikte d en de totale warmteweerstand R van de gehele 
isolatielaag moeten gebruikt worden. 

 

Voor het toepassen van de basisregels kan er per scheidingsconstructie 
slechts één isolatielaag zijn. Wordt er behalve spouwisolatie bijvoorbeeld ook 
buitenisolatie aangebracht, dan kan slechts één van de twee, namelijk die met 
de grootste warmteweerstand, beschouwd worden als ‘de isolatielaag van de 
scheidingsconstructie’ (Figuur 4.5). 

d2 

d = d1 + d2 
R = R1 + R2  

 
Buitenbepleistering (1cm) 
Bepleisterbare houtvezelplaat (6cm) 
Houtskelet gevuld met cellulose (10 cm) 
Houtskelet gevuld met cellulose (18 cm) 
OSB (1,8 cm) 
Leidingenspouw gevuld met minerale wol 
(5 cm) 
Gipskarton (1,25 cm)  

1 SAMENGESTELDE  
BOUWLAAG 

Isolatie (λ 0.2 W/mK)  

Isolerend metselwerk (λ 0.2 W/mK)  

d1 

1 SAMENGESTELDE 
 BOUWLAAG 
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Figuur 4.5 Bij de combinatie van spouw- en buitenisolatie kan enkel de laag met de 
grootste warmteweerstand als isolatielaag van de scheidingsconstructie beschouwd 
worden. 

4.1.1 Basisregel 1: minimale contactlengte van de isolatielagen 
Deze basisregel is van toepassing op bouwknopen waar de isolatielagen van de 
samenkomende scheidingsconstructies rechtstreeks op elkaar kunnen aansluiten, zoals 
de aansluiting van twee muren (Figuur 4.6) of van een hellend dak op een buitenmuur. 
 

      
 
Figuur 4.6 Wanneer twee isolatielagen rechtstreeks op elkaar kunnen aansluiten, is basisregel 1 van 
toepassing. 
 
Vanuit thermisch oogpunt is het voor deze bouwknopen de beste oplossing om de 
isolatielagen maximaal op elkaar aan te sluiten, hetgeen betekent dat de contactlengte 
tussen de twee isolatielagen (dcontact) best zo groot mogelijk is. Vanuit praktisch oogpunt 
echter is deze situatie niet altijd haalbaar. Daarom voorziet basisregel 1 de mogelijkheid 
om tot een bepaalde grens af te wijken van de thermisch ideale situatie. 
 
Basisregel 1 stelt dat de contactlengte dcontact afhankelijk is van de dikte van de  
isolatielagen die samenkomen (d1 en d2): dcontact  mag nooit kleiner worden dan de helft 
van het kleinste van d1 en d2. In formulevorm geeft dit: 
 

Basisregel 1 

dcontact   ½ * min ( d1 , d2 ) 

met  

dcontact = de contactlengte van de isolatielagen gemeten tussen 
koude en warme zijde; 

d1 en d2 =  de respectievelijke diktes van de isolatielagen van de 2 
samenkomende scheidingsconstructies.  

 

 
In Figuur 4.7 is basisregel 1 grafisch weergegeven. Hoe dikker de isolatielagen, hoe 
groter de contactlengte moet zijn.  
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Figuur 4.7 Basisregel 1: minimale contactlengte van de isolatielagen 

 
 
RAAM- of DEURPROFIELEN 
 
Bij raam- of deurprofielen zonder thermische onderbreking blijft de formulering 
van basisregel 1 gelden, maar moet de dikte di van het raam- of deurprofiel 
geïnterpreteerd worden als de dikte van het vast kader van het raam- of deurprofiel – 
gemeten in een richting loodrecht op het glasoppervlak (Figuur 4.8). 

dcontact  9 cm/2 = 4,5 cm 

dcontact  9 cm/2 = 4,5 cm 

dcontact  9 cm/2 = 4,5 cm 
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Figuur 4.8 Basisregel 1 voor raam- of deurprofielen zonder thermische onderbreking: d1 als de dikte 
van het vast kader van het raam- of deurprofiel, gemeten loodrecht op het glasoppervlak. 
 
Bij raam- of deurprofielen mét thermische onderbreking wordt niet gewerkt met de 
algemene formulering van basisregel 1, maar geldt enkel dat de isolatielaag rechtstreeks 
in contact moet staan met de thermische onderbreking en dit over de volledige breedte 
van de thermische onderbreking (Figuur 4.9). 
        

 
Figuur 4.9 Basisregel 1 voor raam- of deurprofielen mét thermische onderbreking: de thermische 
onderbreking moet over zijn volledige breedte rechtstreeks aansluiten op de isolatielaag (de 
middelste oplossing is dus niet toegelaten). 
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4.1.2 Basisregel 2: tussenvoeging van isolerende delen 
Deze basisregel is van toepassing op bouwknopen waar de isolatielagen niet 
rechtstreeks op elkaar (kunnen) aansluiten, maar waar wel de mogelijkheid bestaat om 
isolerende delen tussen te voegen. Deze isolerende delen nemen plaatselijk de thermisch 
isolerende functie van de isolatielagen op zich, waardoor de thermische snede kan 
behouden blijven, zoals bijvoorbeeld bij de aansluiting van een plat dak met een 
buitenmuur of een funderingsaanzet.  
 

           
Figuur 4.10 Isolerende delen kunnen volgens basisregel 2 tussen gevoegd worden om de thermische 
snede te garanderen (bijvoorbeeld t.p.v. dakopstand (links) en t.p.v. funderingsaanzet (rechts)). 
 
Basisregel 2 stelt dat alle isolerende delen tegelijk moeten voldoen aan de drie eisen uit 
onderstaand schema (Figuur 4.11). 
 

 
 
Figuur 4.11 Basisregel 2: elk van de tussengevoegde isolerende delen moet voldoend aan elk van de 
3 eisen. 
 
Elk van de drie eisen wordt hieronder toegelicht. 

4.1.2.1 λ-waarde-eis 

De warmtegeleidbaarheid λinsulating part van elk van de isolerende delen moet kleiner dan 
of gelijk zijn aan 0.2 W/mK: 
 

λ-waarde-eis:   λinsulating part   0.2 W/mK 

met  

λinsulating part = de warmtegeleidbaarheid van een isolerend deel. 
 

 
Deze warmtegeleidbaarheid moet bepaald worden in overeenstemming met Bijlage A 
van het transmissiereferentiedocument.  
 
 

λ -waarde-eis

λ ≤ 0.2W/mK

Contactlengte-eis

dcontact,i ≥ ½ * min(dinsulating part, dx)

EN EN

Basisregel 2

Tussenvoeging van isolerende delen

R-waarde-eis

R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)
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Opmerking 
Ter plaatse van een isolerend deel zijn er soms mechanische bevestigingen nodig die de 
isolerende delen plaatselijk doorboren zoals doken om vensters te verankeren, 
bevestigingspluggen, … Indien de mechanische bevestigingen een λ-waarde > 0.2 W/mK 
hebben en indien ze de koude en warme zijde van het isolerend deel met elkaar 
verbinden, mag de totale sectie van deze mechanische bevestigingen niet groter zijn dan 
1 cm2 per lopende meter lineaire bouwknoop.  

 
Figuur 4.12 Om de thermische snede ter plaatse van een betonnen kolom te garanderen, kan er een 
isolerend deel tegen bevestigd worden met behulp van bijvoorbeeld metalen bevestigingspluggen 
(rood), op voorwaarde dat de totale oppervlakte van de bevestigingspluggen niet meer bedraagt 
dan 1 cm2 per lopende meter bouwknoop. 

4.1.2.2 R-waarde-eis 

Opdat een isolerend deel de thermische functie van een isolatielaag plaatselijk kan 
overnemen, moet de warmteweerstand R van het isolerende deel voldoende groot zijn. 
Net zoals in basisregel 1 wordt de eis afhankelijk gemaakt van de eigenschappen van de 
omringende isolatiela(a)g(en): hoe beter de isolatiekwaliteit van de isolatielagen 
(vastgelegd in de warmteweerstanden R1 en R2), hoe groter de warmteweerstand R van 
een isolerend deel moet zijn. 
 
a. Formulering 
De R-waarde-eis legt vast dat de warmteweerstand R van elk isolerend deel niet kleiner 
mag worden dan de helft van het kleinste van R1 en R2. Om de R-waarde-eis haalbaar te 
houden voor zeer dikke isolatiepakketten wordt er een bovengrens opgelegd aan R, 
zijnde 2 m2K/W. In formulevorm wordt dit: 
 

R-waarde-eis:   R  min (R1 /2, R2 /2, 2) 

met  

R = de warmteweerstand van een isolerend deel; 

R1 en R2 =  de warmteweerstanden van de isolatielagen van de 
scheidingsconstructies.  
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Bovenstaande formule kan eenvoudig begrepen worden a.d.h.v. onderstaand voorbeeld. 
Stel dat men te maken heeft met een isolatielaag 1 en 2 met volgende eigenschappen: 

- Isolatielaag 1: d1 = 0.22m – λ1 = 0.040 W/mK dus R1 = 5.5 m2K/W 
- Isolatielaag 2: d2 = 0.20m – λ2 = 0.035 W/mK dus R2 = 5.71 m2K/W. 

Dan moet R in principe groter dan of gelijk zijn aan de helft van het kleinste, 5.5/2 = 2.75 
m2K/W. Aangezien deze waarde groter is dan de bovengrens van 2 m2K/W, volstaat het 
om de warmteweerstand R van elk isolerend deel gelijk aan 2 m2K/W te stellen.  
 
RAAM- of DEURPROFIELEN 
 
Indien er een raam- of deurprofiel in de bouwknoop voorkomt, wordt de R-waarde-eis 
onder basisregel 2 beperkt aangepast. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met 
de Uf-waarde van het raam- of deurprofiel, maar enkel met de warmteweerstand van de 
isolatielaag van de opake scheidingsconstructie. Tevens wordt de bovengrens bij zeer 
dikke isolatiepakketten verlaagd tot 1.5 m2K/W. 
 

R-waarde-eis voor raam- of deurprofiel:   R  min (R1 /2, 1.5) 

met  

R = de warmteweerstand van een isolerend deel; 

R1 =  de warmteweerstand van de isolatielaag van de opake 
scheidingsconstructie.  

 

 
 
b. De warmteweerstand R van een isolerend deel 
De R-waarde [m2K/W] van een isolerend deel is gedefinieerd als  
 

𝑅 =
𝑑𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑟𝑡
 

 
met dinsulating part de dikte [m] en λinsulating part [W/mK] de warmtegeleidbaarheid van het 
isolerend deel.  
 
Voor het bepalen van dinsulating part moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
rechthoekige en niet-rechthoekige isolerende delen: 
 

 Bij rechthoekige isolerende delen (het meest voorkomende geval) moet de 
dikte dinsulating part steeds gemeten worden loodrecht op de thermische snedelijn 
die er doorheen loopt (Figuur 4.13). Hoe een thermische snedelijn moet 
getekend worden, is uitgelegd op pagina 39. Doorkruist de thermische snedelijn 
het isolerend deel in twee richtingen, dan gelden er twee R-waarden voor 
eenzelfde isolerend deel. Uiteraard moeten in dat geval de beide R-waarden 
voldoen aan de R-waarde-eis. 
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Figuur 4.13 Bij rechthoekige isolerende delen wordt de dikte dinsulating part gemeten loodrecht op de 
thermische snedelijn. 

 
 In het meer speciale geval van niet-rechthoekige isolerende delen wordt er 

niet gemeten t.o.v. de thermische snedelijn, maar moet er enkel gekeken worden 
naar de kortste afstand tussen de koude en warme zijde van het isolerend deel. 
Deze kortste afstand vormt namelijk de ‘zwakke’ plek van het isolerend deel en 
legt daardoor de minimumwaarde vast van de warmteweerstand R van het 
isolerend deel. 
 

 
Figuur 4.14 Bij niet-rechthoekige delen wordt de dikte dinsulating part bepaald als de kortste afstand 
tussen de koude en warme zijde van het isolerend deel. 
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In bepaalde gevallen is het toegestaan om de invloed van verschillende isolerende delen 
‘op te tellen’. In een richting loodrecht op de thermische snedelijn mogen diktes en 
warmteweerstanden van verschillende isolerende delen opgeteld worden, indien elk 
van de isolerende delen een λ-waarde kleiner dan of gelijk aan 0.2 W/mK heeft EN 
indien er zich geen luchtlaag tussen bevindt. 
Dit laat toe om de verschillende isolerende delen als een ‘homogeen’ isolerend deel te 
beschouwen, met een dikte d gelijk aan de som van de afzonderlijke diktes di en de 
warmteweerstand R gelijk aan de som van de afzonderlijke warmteweerstanden Ri. 
 

 In lesmodule IV van de powerpointpresentaties zijn hiervan een aantal 
voorbeelden te vinden. 

 
 

 THERMISCHE SNEDELIJN 

 

Wanneer van de ene isolatielaag een ononderbroken lijn kan getekend 
worden doorheen de isolerende delen naar de andere isolatielaag, dan is het 
steeds mogelijk een thermische snedelijn te tekenen. Om gekromde en 
schuine lijnen zoveel mogelijk te vermijden, wordt er opgelegd dat een 
thermische snedelijn zoveel mogelijk parallel moet lopen aan de 
begrenzingen van isolatielagen en isolerende delen waar ze doorheen loopt 
(Figuur 4.15). 

 
Figuur 4.15 Een thermische snedelijn moet zoveel mogelijk parallel lopen aan de 
begrenzingen van de isolatielagen en isolerende delen waar ze doorheen loopt. 

 

De plaats van een thermische snedelijn is niet belangrijk, zolang ze maar 
voldoet aan de definitie (ononderbroken lijn doorheen en zoveel mogelijk 
parallel aan isolatielagen en isolerende delen). Dit impliceert dat, vanaf het 
moment dat er één thermische snedelijn kan getekend worden, er oneindig 
veel thermische snedelijnen kunnen getekend worden. Voldoet de R-waarde-
eis voor één thermische snedelijn, dan voldoet ze voor alle thermische 
snedelijnen. 
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Bij raam- en deurprofielen mét thermische onderbreking moet een 
thermische snedelijn doorheen de thermische onderbreking lopen (Figuur 
4.16).  

 
Figuur 4.16 Bij raam- en deurprofielen mét thermische onderbreking moet de 
thermische snedelijn doorheen deze thermische onderbreking lopen. 

4.1.2.3 Contactlengte-eis 

De derde en laatste eis van basisregel 2 is nauw verbonden met basisregel 1. De situatie 
waarin twee isolatielagen rechtstreeks op elkaar aansluiten, is immers zeer gelijkend op 
de situaties waarin een isolerend deel rechtstreeks aansluit op een isolatielaag of op een 
ander isolerend deel. In de beide situaties spelen de diktes van de samenkomende delen 
of lagen een rol in de formulering van de eis: 
 

Contactlengte-eis:   dcontact,i  min (dinsulating part /2, dx /2) 

met  

dcontact,i = de contactlengte t.p.v. aansluiting i; 

dinsulating part  =  de dikte van een isolerend deel;  

dx  =  de dikte van hetzij de aansluitende isolatielaag hetzij een 
aansluitend ander isolerend deel.  

 

 
De contactlengte-eis moet als volgt gelezen worden (zie Figuur 4.17): sluit een isolerend 
deel met dikte dinsulating part aan op een isolatielaag, dan is dx te beschouwen als de dikte 
van de isolatielaag en geldt de helft van het kleinste van de twee als ondergrens voor de 
onderlinge contactlengte. Sluit een isolerend deel met dikte dinsulating part   aan op een ander 
isolerend deel, dan is dx te beschouwen als de dikte van het andere isolerend deel en 
geldt wederom de helft van het kleinste van de twee als ondergrens voor de onderlinge 
contactlengte. 

 
Figuur 4.17 De contactlengte-eis moet per aansluiting voldoen. 
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RAAM- of DEURPROFIELEN 
 
Sluit een isolerend deel aan op een raam- of deurprofiel zonder thermische 
onderbreking, dan is dx gelijk aan de dikte van het vast kader van het raam- of 
deurprofiel, gemeten in een richting loodrecht op het glasoppervlak. 
 
Sluit een isolerend deel aan op raam- of deurprofiel mét thermische onderbreking, 
dan geldt enkel dat het isolerend deel rechtstreeks in contact moet staan met de 
thermische onderbreking en dit over de volledige breedte van de thermische 
onderbreking. 
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4.1.3 Basisregel 3: Minimale lengte van weg van de minste 
weerstand 

Er zijn situaties denkbaar waarin de isolatielagen niet rechtstreeks op elkaar kunnen 
aansluiten én waarin het niet mogelijk is om een isolerend deel tussen te voegen (b.v. 
omwille van stabiliteitsredenen). De thermische snede kan in dit soort situaties niet 
behouden blijven. Toch betekent dit niet noodzakelijk dat men te maken heeft met een 
slecht ontworpen detail. Basisregel 3 voorziet immers in een mogelijkheid om zonder 
thermische snede toch een EPB-aanvaarde bouwknoop te bekomen. 
 
De 3de basisregel veronderstelt dat de warmtestroom steeds de gemakkelijkste weg van 
binnen naar buiten zal volgen (Figuur 4.18). Is de thermische snede niet behouden, dan 
betekent dit dat de warmtestroom de weg volgt doorheen de onderbreking van de 
isolatielagen naar buiten, de zogenaamde ‘weg van de minste weerstand’. De ‘weg van 
de minste weerstand’ kan dus nooit doorheen een isolatielaag lopen.  

 
Figuur 4.18 Is de thermische snede niet behouden, dan veronderstelt de 3de basisregel dat de 
warmtestroom de weg van de minste weerstand – tussen de isolatielagen door –  zal volgen. 

 
De weg van de minste weerstand is strikt gedefinieerd als het kortste traject tussen de 
binnen- en de buitenomgeving of een aangrenzende onverwarmde ruimte dat nergens een 
isolatielaag of isolerend deel snijdt met een warmteweerstand groter dan of gelijk aan het 
kleinste van R1 en R2 (=de warmteweerstanden van de isolatielagen van de 
scheidingsconstructies). Dit betekent dat men op de plandoorsnede van de bouwknoop 
de lijn van binnen naar buiten of naar een AOR moet tekenen die zo kort mogelijk is en 
die nergens een isolatielaag snijdt! Blijkt de totale lengte van deze lijn kleiner te zijn dan 
1 meter, dan is het toegestaan om deze lijn te verlengen door isolatie toe te voegen, OP 
VOORWAARDE dat deze isolatie een warmteweerstand heeft die groter dan of 
gelijk is aan het kleinste van R1 en R2. De weg van de minste weerstand moet deze 
‘hindernissen’ omzeilen, waardoor het automatisch langer wordt en de bouwknoop 
gemakkelijker aan de eis kan voldoen.  
 
Men spreekt van een EPB-aanvaarde bouwknoop wanneer de lengte van de minste 
weerstand voldoende lang is, d.i. groter dan of gelijk aan 1 meter (Figuur 4.19). Wanneer 
hieraan voldaan is, moet de warmtestroom een voldoende grote afstand overbruggen en 
kan het warmteverlies beperkt blijven. 
 

Basisregel 3 

li   1 meter 

met  

li = de lengte van de weg van de minste weerstand. 
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Figuur 4.19 De lengte van de weg van de minste weerstand (rode lijn) moet groter dan of gelijk zijn 
aan 1 meter. 

4.2 Voorwaarde 2: Voldoet aan e ≤ e,lim 

4.2.1 Algemeen 
Indien aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening kan aangetoond 
worden dat de Ψe -waarde van een bouwknoop kleiner dan of gelijk is aan de 
overeenkomstige Ψe,lim-waarde, dan is de bouwknoop EPB-aanvaard. De grenswaarden 
voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt, Ψe,lim, worden gedefinieerd per type 
bouwknoop (Tabel 1). 
 
Tabel 1 Grenswaarden voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt Ψe 

 e,lim 

1. BUITENHOEKEN (1)(2)  
 2 muren 
 Andere buitenhoeken 

-0.10 W/m.K 
0.00 W/m.K 

2. BINNENHOEKEN (3) 0.15 W/m.K 
3. VENSTER- en DEURAANSLUITINGEN 0.10 W/m.K 
4. FUNDERINGSAANZET  0.05 W/m.K 
5. BALKONS - LUIFELS 0.10 W/m.K 
6. AANSLUITINGEN VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE BINNEN 
EENZELFDE BESCHERMD VOLUME OF TUSSEN 2 VERSCHILLENDE 
BESCHERMDE VOLUMES OP EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE VAN HET 
VERLIESOPPERVLAK 

0.05 W/m.K 

7. ALLE KNOPEN DIE NIET ONDER 1 T.E.M 6 VALLEN 0.0 W/m.K 

(1) met uitzondering van funderingsaanzet 
(2) Voor een buitenhoek moet de hoek  – gemeten tussen de twee 

buitenoppervlakken van de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak – 
voldoen aan: 180° <    < 360°. 

(3) Voor een binnenhoek moet de hoek  – gemeten tussen de twee 
buitenoppervlakken van de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak – 
voldoen aan: 0° <    < 180°. 

 
Zolang de bepaling van de Ψe -waarde steeds gebeurd is met een gevalideerde numerieke 
berekening, kan op verschillende manieren aangetoond worden dat Ψe   Ψe,lim :  

- Eigen berekening 
- Berekening wordt aangeleverd door fabrikant/studiebureau/… 
- Ψe-waarde uit databank 
- ... 
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Het overnemen van een Ψe- waarde uit een databank of een andere bron is enkel 
toegelaten indien het eigen detail volledig in overeenstemming is met het detail 
waarvoor de Ψe-waarde berekend werd. Dit betekent dat zowel de geometrie als de 
gebruikte λ-waarden van het eigen detail identiek5 moeten zijn aan het detail waarvan 
men de Ψe-waarde overneemt. Als dat niet het geval is, dan is altijd een ‘herberekening’ 
nodig volgens een gevalideerde numerieke berekening. 
 
Merk op dat voor puntbouwknopen geen grenswaarden gedefinieerd zijn. 
 
 

 KOUDEBRUG-IDEE databank 

 

In het kader van het TETRA-project ‘Koudebrug-IDEE’ zijn voor een reeks 
bouwknopen een aantal generieke oplossingen met gereduceerde 
koudebrugwerking ontwikkeld. Deze bouwknopen zijn consulteerbaar op: 

www.wtcb.be/go/koudebruggen 

www.cstc.be/go/ponts-thermiques 

 

De bouwknopen uit de KOUDEBRUG-IDEE databank zijn –in zoverre ze een 
rechthoekige geometrie hebben– ook beschikbaar in KOBRA-formaat, 
waardoor ze kunnen ingeladen en, indien nodig, aangepast worden in de 
gevalideerde, gratis KOBRA-software. Deze software is beschikbaar op: 

www.wtcb.be/go/KOBRA 

www.ctsc.be/go/KOBRA 

 

4.2.2 Speciale situaties 

4.2.2.1 Lineaire bouwknoop tussen 2 of meer beschermde volumes 

Om aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening te bepalen of een lineaire 
bouwknoop die zich bevindt op de grens van 2 of meer beschermde volumes6 al dan niet 
EPB-aanvaard is, moet enkel gekeken worden naar het eigen aandeel Ψe,i in de totale Ψe-
waarde. Dit eigen aandeel Ψe,i moet dan kleiner dan of gelijk zijn aan de totale Ψe,lim , 
gedeeld door het aantal beschermde volumes i waarin de lineaire bouwknoop betrokken 
is. 
 
In Figuur 4.20 is een voorbeeld gegeven van een bouwknoop die zich bevindt tussen 2 
beschermde volumes.  

                                                             
5 Met uitsluitsel van de aanwezigheid van bouwfolies – ‘identiek’ slaat terug op de configuratie van 
thermische detaillering. 
6 Dit is een lineaire bouwknoop die ontstaat door samenkomen van scheidingsconstructie van het 
verliesoppervlak met scheidingsconstructie op grens met aanpalend perceel. 

http://www.wtcb.be/go/koudebruggen
http://www.cstc.be/go/ponts-thermiques
http://www.wtcb.be/go/KOBRA
http://www.ctsc.be/go/KOBRA
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Figuur 4.20 Voorbeeld van een lineaire bouwknoop tussen 2 beschermde volumes en hoe elk 
beschermd volume enkel zijn eigen aandeel moet aftoetsen. 

    
Volgens Tabel 1 moet de bouwknoop uit Figuur 4.20 gecatalogiseerd worden als een 
binnenhoek (hoek tussen buitenoppervlakken is gelijk aan 90°), hetgeen betekent dat de 
grenswaarde Ψe,lim,TOT  voor de gehele bouwknoop gelijk is aan 0.15 W/mK.  
Gaat men de bouwknoop in zijn geheel numeriek doorrekenen, dan is er een aandeel in 
het warmteverlies vanuit beschermd volume 1 (Ψe,1 ) en een aandeel vanuit beschermd 
volume (Ψe,2 ). Er geldt uiteraard dat Ψe,1 + Ψe,2 = Ψe,TOT.  

Bekeken vanuit het beschermd volume 1, is enkel Ψe,1 van belang en moet gelden dat Ψe,1 

 Ψe,lim,TOT /2 = 0.075 W/mK opdat beschermd volume 1 deze bouwknoop mag 
beschouwen als ‘EPB-aanvaard’. Analoog voor beschermd volume 2: enkel Ψe,2  is van 
belang en er moet dus gelden dat Ψe,2  Ψe,lim,TOT /2 =0.075 W/mK. 

4.2.2.2 Moeilijk opsplitsbare combinatie van lineaire bouwknopen 

In sommige situaties liggen lineaire bouwknopen zo dicht in elkaars buurt, dat het 
fysisch gezien niet correct is om de lineaire bouwknopen op te splitsen en voor elk van 
hen een aparte Ψe-waarde te bepalen en af te toetsen aan de grenswaarde. Voorbeelden 
hiervan zijn funderingsaanzetten in combinatie met een raam- of deurdorpel of 
balkonuitkragingen in combinatie met raamaansluitingen boven en/of onder het balkon 
(Figuur 4.21). Voor deze gevallen is het toegelaten de combinatie te beschouwen als 1 
‘gecombineerde’ bouwknoop die bestaat uit verschillende ‘deelbouwknopen’.  
 

 

BV 2

BV 2

Ψe,1 EPB-aanvaard als:

Ψe,1 Ψe,lim,TOT/2 = 0.075 W/mK

90°

BV 1

BINNENHOEK 

Ψe,lim,TOT = 0.15 W/mK

BV 1

BV 1

Ψe,2 EPB-aanvaard als: 
Ψe,2  Ψe,lim,TOT/2 = 0.075 W/mK

BV 2

‘Gecombineerde bouwknoop’ bestaande uit 
deelbouwknopen: 

- Funderingsaanzet: Ψe,lim = 0.05 W/mK 
- Deurdorpel: Ψe,lim = 0.10 W/mK 

 
 Ψe,lim,TOT = 0.05 + 0.10 = 0.15 W/mK 
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Figuur 4.21 Voorbeelden van ‘gecombineerde’ bouwknopen 
 
Om aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening na te kijken of dergelijke 
‘gecombineerde’ bouwknoop EPB-aanvaard is, is het nodig de gecombineerde 
bouwknoop in zijn geheel door te rekenen en de totale berekende Ψe-waarde af te 
toetsen aan de som van de Ψe,lim – waarden van de afzonderlijke typologieën die erin 
voorkomen.  
 
Opmerking 
Puntbouwknopen kunnen nooit deel uitmaken van een ‘gecombineerde’ bouwknoop. 
Zo bijvoorbeeld mogen de puntsgewijze ophangpunten van een metselwerkdrager ter 
plaatse van een latei-raamaansluiting, niet mee opgenomen worden in de Ψe-waarde 
van de latei-raamaansluiting. De Ψe-waarde  van de latei-aansluiting moet berekend 
worden zonder de puntsgewijze ophangpunten en afgetoetst worden aan de Ψe,lim-
waarde. De invloed van de ophangpunten wordt bijkomend ingerekend met behulp van 
de χe-waarden en het aantal ophangpunten. 

‘Gecombineerde bouwknoop’ bestaande uit 
deelbouwknopen: 

- Balkon: Ψe,lim = 0.10 W/mK 
- Deurdorpel: Ψe,lim = 0.10 W/mK 
- Deurlatei: Ψe,lim = 0.10 W/mK 

 
 Ψe,lim,TOT = 0.10 + 0.10 + 0.10 = 0.30 W/mK 
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5 WAARDEN BIJ ONTSTENTENIS 

Indien de bepaling van een e- of χe-waarde voor een bepaalde bouwknoop te complex 
wordt en/of een gevalideerde numerieke berekening niet de moeite loont aangezien de 
bouwknoop slechts over een beperkte lengte of in beperkt aantal voorkomt, kan men 
terugvallen op de ‘waarde bij ontstentenis’ (engels: ‘default value’). 
 
Men moet in het achterhoofd houden dat de waarden bij ontstentenis eerder negatief 
zijn. Het systematisch toepassen van waarden bij ontstentenis op een gans gebouw zal in 
de meeste gevallen allicht leiden tot een behoorlijk zware toeslag (vermoedelijk meer 
dan 10 K-punten). De waarden bij ontstentenis zijn dan ook enkel bedoeld als 
gemakkelijke uitweg voor bouwknopen (liefst met een beperkte lengte/aantal) 

waarvoor de lineaire en puntwarmtedoorgangscoëfficiënten e en χe  niet gemakkelijk 
beschikbaar zijn. 

5.1 Waarde bij ontstentenis voor lineaire bouwknoop 

5.1.1 Algemeen 
Een waarde bij ontstentenis voor een lineaire bouwknoop (Tabel 2) wordt uitgedrukt in 
functie van de overeenkomstige Ψe,lim-waarde uit Tabel 1. Bijkomend wordt er een 
onderscheid gemaakt in de soort oplossing van de bouwknoop.  
 
Tabel 2 Waarden bij ontstentenis voor lineaire bouwknopen 

 

Bouwknoop zonder thermische onderbreking voor 
structurele aansluitingen in metaal of gewapend beton 
VOORBEELDEN 

- lateien die tot tegen het buitenspouwblad zijn 
doorgestort,  

- balkons die doorgestort zijn,  
- metalen metselwerkdragers die over hun 

gehele lengte het binnenspouwblad met het 
buitenspouwblad verbinden  

- … 
 

0.90 + e,lim W/m.K 

Bouwknoop met thermische onderbreking voor 
structurele aansluitingen met puntsgewijze 
doorverbindingen in metaal  
VOORBEELDEN 

- balkonophangingen met een geprefabriceerd 
wapeningssysteem, ingebed in isolatie 

- … 
 

0.40 + e,lim W/m.K 

Andere 0.15 + e,lim W/m.K 
 



 

TOELICHTINGSDOCUMENT 31 december 2009 48/49 

 

5.1.2 Speciale situaties 

5.1.2.1 Lineaire bouwknopen tussen 2 of meer beschermde volumes 

De werkwijze om een waarde bij ontstentenis toe te kennen aan een lineaire 
bouwknoop die zich op de grens bevindt van 2 of meer beschermde volumes, is analoog 
aan de werkwijze bij de bepaling van het e,lim – criterium (zie §4.2.2.1). In een eerste 
stap wordt voor de gehele bouwknoop een waarde bij ontstentenis bepaald volgens 
Tabel 2. Nadien wordt deze e,df,TOT

7
 forfaitair verdeeld over de verschillende beschermd 

volumes. 
 
In Figuur 5.1 is een voorbeeld gegeven van een lineaire bouwknoop die zich tussen 2 
beschermde volumes bevindt. 
 

 
Figuur 5.1 Voorbeeld van een lineaire bouwknoop tussen 2 beschermde volumes 

 
Veronderstel dat uit de detaillering blijkt dat de bouwknoop uit Figuur 5.1 valt onder de 
categorie ‘Andere’ van Tabel 2. Dit betekent dat de totale waarde bij ontstentenis voor 
de gehele bouwknoop volgens Tabel 2 gelijk is aan  

Ψe,df,TOT = 0.15 + Ψe,lim,TOT  = 0.15 + 0.15 = 0.30 [
W

m. K
] 

met Ψe,lim  = 0.15 W/mK volgens Tabel 1 want de bouwknoop uit Figuur 5.1 is een 
binnenhoek (hoek tussen buitenoppervlakken is gelijk aan 90°)).  
Deze totale waarde bij ontstentenis wordt vervolgens forfaitair verdeeld over de 2 
beschermde volumes, waardoor elk beschermd volume de helft van de totale waarde bij 
ontstentenis moet inrekenen: 

- Beschermd volume 1: Ψe,df,1 = Ψe,df,TOT / 2 = 0.15 W/mK 
- Beschermd volume 2: Ψe,df,2 = Ψe,df,TOT / 2 = 0.15 W/mK 

5.1.2.2 Moeilijk opsplitsbare combinatie van lineaire bouwknopen 

Het is mogelijk om aan een moeilijk opsplitsbare combinatie van lineaire bouwknopen 1 
totale waarde bij ontstentenis toe te kennen. Deze totale waarde bij ontstentenis zal 
gelijk zijn aan de som van de waarden bij ontstentenis van de afzonderlijke typologieën 
die erin voorkomen. 
 
 
 

                                                             
7 df: ‘ default value’ 

BV 2

BV 2

Ψe,df,1 = Ψe,df,TOT/2 = 0.15 W/mK

90°

BV 1

Ψe,df,TOT = 0.15 + Ψe,lim,TOT W/mK

= 0.15 + 0.15 W/mK (binnenhoek)

= 0.30 W/mK

BV 1

BV 1 BV 2

Ψe,df,2 = Ψe,df,TOT/2 = 0.15 W/mK
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5.2 Waarde bij ontstentenis voor puntbouwknoop 

Een waarde bij ontstentenis voor een puntbouwknoop is afhankelijk van de soort 
doorboring.  
 
Tabel 3 Waarden bij ontstentenis voor puntbouwknopen 

 

Onderbreking van de isolatielaag door metalen 
elementen 
(z = zijde van het omschreven vierkant, in m) 
VOORBEELD 

- stalen I-profiel die de isolatielaag van de gevel 
doorboort; 

- ophangpunten voor metselwerkdragers; 
- … 

 

 
 
4.7*z + 0.03 W/K 

Onderbreking van de isolatielaag door andere 
materialen dan metaal  
(A = sectie van de onderbreking, in m2) 
VOORBEELD 

- Betonnen kolom die de isolatielaag van een vloer 
doorboort; 

- … 
 

3.8*A + 0.10 W/K  

 


