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EPB VOORSTUDIE

TOPCO BVBA

Bergestraat 49/3, 9550 Herzele

Tel: 054/59.82.82 - Fax: 054/59.84.59

Uitgerekend door: Niels * niels@topco.be

Project gegevens

Dossiernummer: SG49 - Sint-Lutgardis

Bouwheer: Sint-Goedele VZW

Werfadres: Jan De Greefstraat 3

Ganshoren

Van 1/07/2017 tot 31/12/2018

Bestemming project

Het project wordt onderverdeeld in 2 scholen.

Jaartal aanvraag bouwvergunning:
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Gebouw groen

Gebouw oranje

Definitie eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheid (EGE):

Niet-residentiële EPB-eenheid

Aard van het werk:

Niet van toepassing

Eenvoudig gerenoveerde eenheid (EGE)

Bestemming:

Bouwknopen:

EPB eenheid:

- waarvan het renovatieproject onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning en die het voorwerp uitmaakt 

van werken die de energieprestatie van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden,

- en waarvan de werken niet voldoen aan de criteria om van een zware renovatie of met nieuw gelijkgesteld te kunnen 

spreken.

Aard van het werk: Eenvoudig gerenoveerde eenheid (EGE)

Bestemming: Niet-residentiële EPB-eenheid

Bouwknopen: Niet van toepassing

% van de werkzaamheden aan de warmteverliesoppervlakte 

dat de EPB beïnvloedt voor groen gebouw
circa 30%

% van de werkzaamheden aan de warmteverliesoppervlakte 

dat de EPB beïnvloedt voor groen gebouw
circa 36%

Tabel - Overzichtstabel van types van EPB-werken aan EPB-eenheden die aan een stedenbouwkundige vergunning 

(SV) onderworpen zijn
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Eisen + procedure
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Tabel - Reglementaire Rmin/Umax-waarden voor een project waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 

werd ingediend vanaf 01/07/2017
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Overzicht materialen

Isolatiematerialen 

Voor de nieuwe scheidingsconstructies gebouw oranje gelden onderstaaande minimale isolatienormen:

Veronderstelling: bestaande vloeren (gelijkvloers), bestaand hellend dak, bestaande muren worden niet na-geïsoleerd.

- Buitenmuren: min. 10cm PUR/PIR λ=0,022W/mK

- Vloer op gelijkvloers: min. 10cm gespoten PUR  λ=0,026W/mK

- Plat dak: min. 12cm PUR/PIR λ=0,026W/mK

- Hellend dak: min. 18cm glaswol/rotswol λ=0,026W/mK tussen roostering 3,5/18 hoh min. 45cm

- Schrijnwerk

Raamprofielen vaste profielen Uf ifv U max

schuifraamprofielen: Uf ifv U max

Beglazing Ug = 1,0 W/m²K

afstandshouder:

Dakraam

Ug = 1,1 W/m²K

Voor de nieuwe scheidingsconstructies gebouw groen gelden onderstaaande minimale isolatienormen:

Veronderstelling: bestaande vloeren, bestaande muren worden niet na-geïsoleerd.

- Buitenmuren: min. 10cm PUR/PIR λ=0,022W/mK

- Vloer op gelijkvloers: min. 10cm gespoten PUR  λ=0,026W/mK

- Hellend dak: min. 18cm glaswol/rotswol λ=0,026W/mK tussen roostering 3,5/18 hoh min. 45cm

- Schrijnwerk

Raamprofielen vaste profielen Uf ifv U max

schuifraamprofielen: Uf ifv U max

Beglazing Ug = 1,0 W/m²K

afstandshouder:

buitendeuren: Geïsoleerd U max: 2,0 W/m²K

Opmerking isolatie: om aanvaard te worden, wordt de lambda-waarde van een isolatiemateriaal ofwel bevestigd door 

een ATG, ofwel is de waarde opgenomen in de databank van de website www.epbd.be. 

Opake 

constructies

Bestaand schrijnwerk vernieuwd en nieuwe dakstructuur voorzien.

Op het gelijkvloers wordt een deel uitgebreidt en nieuw muren/vloer voorzien.

U max: 1,8 W/m²K
dubbel isolerend glas:

thermisch verbeterde afstandhouder

U max:1,8 W/m²Kdubbel isolerend glas:

Opake 

constructies
buitendeuren: Geïsoleerd U max: 2,0 W/m²K

Ook het bestaande schrijnwerk wordt behouden. Er wordt een nieuw volume gecreëerd waarbij de isolatie eisen van toepassing 

zijn. 

Voor het gebouw met de turnzaal worden aanpassingswerken uitgevoerd op gelijkvloers. Hierbij wordt er volume exta 

gecreëerd, muren en vloer moeten hierbij ook voldoen aan de minimale isolatienormen.

U max: 1,8 W/m²K
dubbel isolerend glas:

thermisch verbeterde afstandhouder
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Algemeen

Alle materialen/technieken moeten gestaafd worden voor de opmaak van de definitieve EPB aangifte.

De berekeningen van de EPB waarden gebeuren op basis van de materialenkeuze zoals beschreven hierboven. Het kan echter 

zo zijn dat een aantal materialen/technieken nog niet gekend zijn door ons. Om onze berekeningen te kunnen vervolledigen 

stellen wij dan een aantal materialen/technieken voor die voldoen aan de normen. Deze materialen/technieken zijn echter een 

voorstel en kunnen gebruikt worden als leidraad voor eventuele alternatieven. Het is belangrijk indien bepaalde 

materialen/technieken wijzigen dit door te geven aan ons. Zo kunnen we tijdig de invloed nagaan.

Elke wijziging tov de architecturale plannen en de in deze lijst opgesomde materialen kan aanleiding geven tot afwijkende 

resultaten in de uiteindelijke EPB berekening en het energieprestatiecertificaat. De uiterste bovengrenzen binnen het decreet op 

energieprestatie en binnenklimaat zijn vastgelegd in dit verslag. Het niet toepassen van deze eisen geeft aanleiding tot een 

administratieve boete voor de bouwheer opgelegd door de de bevoegde instanties. De bouwheer dient TOPCO schriftelijk te 

verwittigen bij ingebruikname van het pand.
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