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Voorwoord 

Deze STS werden opgesteld overeenkomstig de procedure BURTCB/CTC-2013-002 door de 
werkgroep die door de gemandateerde instelling - het Technisch Controlebureau voor het 
Bouwwezen (SECO) - hiervoor werd opgericht.  

Ze werden op 21/01/2020 door deze werkgroep goedgekeurd. Het ontwerp van de STS is door 
de Dienst Voorschriften in de Bouw, Afdeling Kwaliteit en Innovatie van de Algemene Directie 
Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie beoordeeld. Deze evaluatie 
is aan de Technische Commissie voor de Bouw voorgelegd, die het voorstel gevalideerd heeft 
via schriftelijke procedure van 8/04/2020, conform artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 
februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische 
Specificaties. 

De verantwoordelijkheid over de technische inhoud van de STS is ten laste van de organisatie 
die het mandaat heeft verkregen voor de opstelling van de STS. 

Vijf jaar na publicatiedatum wordt de noodzaak tot herziening van deze STS geëvalueerd. In 
voorkomend geval wordt, conform het voormelde koninklijk besluit, de tekst van deze STS aan-
gepast. 

De typevoorschriften ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aan-
sprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS 
en zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop. 

De gevalideerde STS zijn gepubliceerd op de website van de FOD Economie (meer bepaald op 
de pagina:  
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-
bouw/technische-specificaties-sts). 

Deze STS vervangen de delen met betrekking tot thermische eigenschappen, akoestische iso-
latie, brandweerstand en luchtdichtheid van “ STS 22 – Metselwerk voor laagbouw: deel 3: uit-
voering – uitgave 1987”. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De STS 22 bevatten 4 delen: 

• Deel 1: STS 22-1: Metselwerk voor laagbouw-Materialen 

• Deel 2: STS 22-2: Metselwerk voor laagbouw-Stabiliteit 

• Deel 3: STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw- Thermische eigenschappen, Akoesti-
sche isolatie, Brandweerstand en Luchtdichtheid 

• Deel 4: STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw- Algemene uitvoering van metselwerk 

Onderhavige STS hebben betrekking op voorschriften voor metselwerk, uitgevoerd met  

• metselstenen die behoren tot de geharmoniseerde productnormen NBN EN 771-deel 
1 tot en met deel 6;  

• mortels die behoren tot de geharmoniseerde productnorm NBN EN 998-2, en ter 
plaatse gemaakte mortels; 

• hulpstukken zoals beschreven in de geharmoniseerde productnormen NBN EN 845-
deel 1 tot en met deel 3. 

en uitgevoerd volgens de voorschriften van Eurocode 6, Eurocode 8, de relevante koninklijke 
besluiten, ministeriële besluiten en Belgische normen. 

Deze voorschriften beschrijven de eisen die aan producten kunnen worden gesteld, evenals 
aan de uitvoerders en uitvoeringswijzen. Ze zijn aangevuld met verduidelijkingen, plaatselijke 
regels en gebruiken, en de regels van de kunst, ten behoeve van mechanische weerstand en 
stabiliteit, brandveiligheid en eisen i.v.m. energieprestatie en akoestiek van gebouwen. 

1.2 Algemene bepalingen over de STS 
1.2.1 Betekenis, rol en statuut van de STS 

De STS zijn type voorschriften voor kenmerken van bouwproducten, bouwsystemen, bouwde-
len of voor prestaties van integrale bouwwerken of gebouwen, welke ten dienste staan van de 
overheden en bouwactoren voor het realiseren van doelmatige, concrete voorschriften voor 
het bouwproces. 

STS kunnen worden aangewend als verwijzingsdocument, leidraad of model voor concrete 
voorschriften. STS hebben op zich geen juridisch afdwingbaar statuut, doch kunnen juridisch 
afdwingbaar worden door dat ze als verwijzingsdocument worden aangewend in contracten, 
bestekken en reglementen. 
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STS kunnen in die zin worden beschouwd als een vorm van normalisatie van bouwvoorschrif-
ten. Ze zijn gebaseerd op ervaringskennis en studies. 

De bedoelde voorschriften kunnen slaan op de eigenschappen van producten, bouwsystemen 
en procedés, op het ontwerp of de uitvoering. 

1.2.2 Totstandkomingsproces 

Deze STS zijn opgesteld in overeenstemming met het ministerieel besluit van 6 september 
1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector, gewijzigd door het ministerieel be-
sluit van 28 september 2009. 

1.2.3 Samenstelling van de werkgroep 

Voor onderhavige STS is de werkgroep als volgt samengesteld: 

• Belgian Construction Certification Association (BCCA) 
• Belgische Baksteenfederatie (BBF) 
• Belgisch Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek voor de cement-

industrie (CRIC-OCCN) 
• BE-CERT 
• Controlebureau voor de veiligheid van het bouwwezen in België (SECO) 
• Federatie van Belgische Betonindustrie (FEBE) 
• Federatie Belgisch Cellenbeton (FEBECEL) 
• Federatie der Belgische producenten van industriële Cementgebonden Mortels 

(FEMO) 
• Federale Overheidsdienst Economie 
• Probeton – Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten 
• Université de Liège (Département d’Archtecture, Géologie, Environnement et 

Constructions) 
• Université de Mons (Service de Génie architectural et urbain) 
• Belgische Spiegelcommissie NBN E 25006 
• Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) 
• Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 

In aanvulling van de leden van deze werkgroep of bij ontstentenis van verenigingen voor be-
paalde categorieën belanghebbende partijen verleenden individuele representatieve bedrijven 
eveneens hun medewerking. 

1.2.4 Geldigheid en actualisatie 

De inhoud van de STS wordt regelmatig geactualiseerd naargelang van de regelgeving en de 
evolutie van de normen en regels der kunst. 
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1.2.5 Verwijzing naar andere specificaties 

Telkens wanneer relevant, verwijzen de STS naar officiële normatieve specificaties, zoals ze 
van kracht zijn bij de publicatie van deze STS. Indien na publicatie van deze STS nieuwe uitga-
ven verschijnen, worden deze van kracht en vervangen, waar nodig en indien tegenstrijdig, de 
betreffende paragrafen van deze STS. 

2 Thermische eigenschappen 

2.1 Algemeen 
2.1.1 Inleiding 

Europa wil in het kader van het Kyotoprotocol met de “Energy Performance of Buildings Di-
rective”, de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen verminderen. 

De richtlijn legt aan de lidstaten belangrijke verplichtingen op, waaronder: 

• het vastleggen van de berekeningsmethode om de energieprestatie van een ge-
bouw te meten, overeenstemmend met het algemeen kader in de bijlage van de 
richtlijn; 

• het invoeren van minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en 
van bestaande grote gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan; 

• elke nieuwbouw of elk gebouw dat verkocht of verhuurd wordt, moet een energie-
certificering ondergaan. Op basis daarvan wordt een energieprestatiecertificaat 
opgesteld dat hoogstens tien jaar geldig is.  

In België zijn de gewesten bevoegd voor het omzetten van de richtlijn over de energieprestaties 
van gebouwen.  

Voor Vlaanderen betekende de omzetting van de richtlijn door de vervanging van de isolatiere-
glementering, de invoering van de energieprestatieregelgeving, “Het EPB-decreet en het EPB-
besluit” genaamd. De thermische eisen kan men vinden op de website  
http://www.energiesparen.be. 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan men terecht bij het Brussels Instituut voor Mili-
eubeheer (BIM) op http://www.ibgebim.be. 

Voor het Waals Gewest vindt men meer informatie op http://energie.wallonie.be. 

2.1.2 Definities 

Binnenafmeting: lengte gemeten binnen een vertrek van een gebouw van wand tot wand of 
van vloer tot plafond. 

Buitenafmeting: lengte gemeten aan de buitenzijden van een gebouw. 

Bouwdeel, bouwelement: deel van een gebouw zoals muur, vloer, dak. 

Droog resulterende temperatuur: rekenkundig gemiddelde waarde van de binnenluchttem-
peratuur en de gemiddelde stralingstemperatuur van alle wanden die de binnenomgeving om-
ringen. 

http://www.energiesparen.be/
http://www.ibgebim.be/
http://energie.wallonie.be/
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Gedeclareerde (thermische) waarde: verwachte waarde van een thermische eigenschap van 
een bouwmateriaal of –bouwproduct, bekomen op basis van gemeten waarden bij referentie-
omstandigheden van temperatuur en vochtigheid, voor een bepaalde graad van betrouwbaar-
heid en in overeenstemming met een redelijke verwachte levensduur in normale omstandig-
heden. 

Kelder: bruikbaar gedeelte van een gebouw dat geheel of gedeeltelijk onder het grondpeil ligt. 
Deze ruimte kan al of niet verwarmd zijn. 

Materiaal: deel van een product, ongeacht de vorm en de afmetingen en zonder bekleding of 
coating. 

Product: eindvorm van een materiaal, gereed voor gebruik, met bepaalde vorm en afmetingen 
en voorzien van bekleding of coating. 

Referentiebuitentemperatuur: luchttemperatuur van de buitenomgeving bij een bewolkte 
hemel. 

Referentiebinnentemperatuur: droog resulterende temperatuur in een vertrek. 

(Thermische) rekenwaarde: waarde van een thermische eigenschap van een bouwmateriaal 
of –product onder specifieke binnen- en buitenomstandigheden van temperatuur en vochtge-
halte, die als typisch kunnen beschouwd worden voor dat materiaal of product wanneer dit 
geplaatst is in een bouwdeel. (Noot: een product kan verschillende rekenwaarden hebben 
naargelang van de toepassing). 

Thermisch homogene laag: bouwlaag met constante dikte die thermische eigenschappen 
heeft die uniform zijn of die als uniform beschouwd kunnen worden. 

Verwarmde (gekoelde) ruimte: vertrek of ruimte die verwarmd (gekoeld) wordt op een inge-
stelde temperatuur. 

Vloer boven kruipruimte: vloerconstructie waarbij de gehele vloer zich boven het grondpeil 
bevindt, waardoor er zich een luchtlaag bevindt tussen vloer en de grond. (Noot: deze lucht-
laag, ook kruipruimte genoemd, kan al of niet geventileerd zijn en maakt meestal geen deel 
uit van het beschermd volume van een gebouw). 

Vloer op volle grond: vloerconstructie die over zijn gehele oppervlakte in direct contact is met 
de grond. 

Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) [W/m²K]: hoeveelheid warmte die in een stationaire toe-
stand doorheen een bouwdeel gaat, gedeeld door de oppervlakte en het temperatuursverschil 
tussen de binnen- en de buitenomgeving aan weerszijden van het betrokken bouwdeel. 

Warmtegeleidbaarheid (λU) [W/mK]: rekenwaarde van de warmtestroomdichtheid per een-
heid lengte en per eenheid temperatuurverschil die in stationaire toestand optreedt in een 
bouwmateriaal of bouwproduct onder bepaalde specifieke binnen- of buitencondities, die als 
typisch kunnen beschouwd worden voor de prestaties van het betrokken product of materiaal 
indien het in een bouwelement geïntegreerd is. 

Warmtestroom Φ[W]: de hoeveelheid warmte die per tijd naar (of uit)een systeem wordt ge-
voerd (of afgevoerd). 
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Warmtestroomdichtheid (q) [W/m²]: warmtestroom per oppervlakte. 

Warmteweerstand (R) [m²K/W]: reciproque waarde van de warmtedoorgangscoëfficiënt van 
een bouwelement onder bepaalde specifieke binnen- en buitencondities die als typisch kunnen 
beschouwd worden voor de prestatie van het betrokken bouwelement. 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie (HT) [W/K]: de totale warmtestroom door 
transmissie die in stationaire toestand optreedt tussen een (verwarmde) binnenruimte en de 
buitenomgeving, gedeeld door het temperatuurverschil tussen de binnen- en de buitenomge-
ving (beide temperaturen zijn uniform beschouwd). 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt door ventilatie (HV) [W/K]: warmtestroom door ventilatie 
tussen een binnenruimte en de buitenomgeving, gedeeld door het temperatuurverschil tussen 
de binnen- en de buitenomgeving. 

2.2 Bepaling van de warmtedoorgang/warmteweerstand 
van wanden in metselwerk 

De bepaling van de thermische weerstand van een bouwelement van een gebouw, bestaande 
uit verscheidene bouwlagen gebeurt door: 

• allereerst de thermische waarden te bepalen van iedere “homogene” bouwlaag 
van het bouwelement en; 

• vervolgens de som te maken van de individuele thermische weerstanden en, reke-
ning houdend met de overgangsweerstanden (binnen en buiten) van de oppervlak-
ten, de totale weerstand van de wand te bepalen. 

Indien geen specifieke informatie aangaande de overgangsweerstanden beschikbaar is, mag 
voor “vlakke oppervlakken” van verticale muren gerekend worden met de waarden uit tabel 
2.1. 

Tabel 2.1. Overgangsweerstanden 

Rsi 0,13 m2K/W 
Rse 0,04 m2K/W 

De warmteweerstand van een homogene bouwlaag kan berekend worden uit de formule 

Ru = d/ λU 

met: 

• d = dikte van het materiaal [m] 
• λU= de rekenwaarde van thermische geleidbaarheid van een materiaal [W/m.K] 

2.2.1 Materialen 

De EPB-regelgeving verwijst voor de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van de 
wanden van gebouwen (U-waarde) naar het “Transmissie Referentie Document” Deze bere-
kening vertrekt van de gedeclareerde waarden van de warmtegeleiding (λD) of van de warmte-
weerstand (RD) van een materiaal. 
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Algemeen wordt de gedeclareerde waarde (λD of RD) bepaald volgens de principes die aange-
geven zijn in EN ISO 10456 en waarbij de volgende voorwaarden gelden: 

• gemeten waarden in condities met een gegeven referentietemperatuur en –voch-
tigheid, vastgelegd bij 10°C en gemeten volgens de meetmethoden van NBN EN 
1934, NBN EN ISO 8990, NBN EN 12664, NBN EN 12667 of NBN EN 12939; 

• gegeven met een fractiel met een betrouwbaarheidsniveau dat vastgelegd is op 
90/90 (m.a.w. met een betrouwbaarheid van 90 % wordt gesteld dat 90 % van de 
productie een λ-waarde heeft die kleiner of gelijk is aan de gedeclareerde waarde; 

• overeenkomend met een redelijke levensduur, in normale omstandigheden. Hier-
bij wordt het proefstuk voorafgaandelijk aan de meting geconditioneerd zoals in de 
overeenkomstige technische specificatie is aangegeven. 

De gedeclareerde λD - of RD – waarden, berekend met inachtname van hoger vermelde voor-
waarden, worden door de fabrikant verklaard op basis van de NBN EN-productnorm of een 
ETA (European Technical Assessment/ Europese Technische Beoordeling), voor zover be-
schikbaar en gepubliceerd. In de andere gevallen kan de overheid bijkomende specificaties 
vastleggen. 

Bij de bepaling van de gedeclareerde waarden van elementen van metselwerk moet in aanvul-
ling op het voorgaande ook rekening gehouden worden met NBN EN 1745. 

Dit betekent dat de hoger vermelde meetmethodes zich beperken tot NBN EN 12664 en NBN 
EN 1934 bij de referentietemperatuur van 10°C en in droge toestand.  

De hoger vermelde productnormen voor metselstenen (NBN EN 771-1 tot en met 6) en mortel 
(NBN EN 998-2) bepalen dat: “Indien relevant voor het doel waarvoor het product op de markt 
is gebracht, en in ieder geval voor metselstenen en mortels die worden toegepast in bouwde-
len waar eisen worden gesteld aan warmte-isolatie, moet de producent de gemiddelde 
λ10,droog,metselsteen of λ10,droog,mortel verklaren en de wijze waarop de verklaring gebaseerd is, zoals 
beschreven in EN 1745.” 

Bijkomend mag een andere fractiel worden gedeclareerd. Indien dit het geval is, wordt deze 
fractiel duidelijk vermeld bij de verklaarde λ10,droog,metselsteen of λ10,droog,mortel –waarde. 

Dit betekent dat in België de producent bijkomend de λ10,droog,metselsteen (90/90) of 
λ10,droog, mortel (90/90) moet verklaren, zijnde de waarde van de 90 %-fractiel bovengrens 
met een betrouwbaarheidsniveau van 90 % en de wijze waarop de verklaring gebaseerd is, zo-
als beschreven in EN 1745. 

De producent heeft de keuze om voor een product kenmerken te declareren die afgeleid zijn 
van ofwel de brutovolumemassa, ofwel netto volumemassa en configuratie, gecombineerd 
met:  

• de in de norm NBN EN 1745 vermelde tabelwaarden; 
• de waarden die door beproeving op stenen, mortel of muren bekomen worden; 
• de waarden die door berekening aan de hand van de materiaalkenmerken en een 

referentierekenmethode bekomen worden. 

In alle gevallen moet worden uitgegaan van een statistische berekening van:  
• de nettovolumemassa van de materialen over de verscheidene producties; 
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• of van de brutovolumemassa van de materialen over de verscheidene producties 
en hun configuratie. 

Indien de gedeclareerde waarde λD van de materialen gebaseerd is op:  
• een statistische analyse van de volumemassa’s; en,  
• waarden die bekomen zijn door beproeving op stenen of mortel of muren.  

moeten deze proeven gebeuren volgens de in NBN EN 1745 bepaalde referentiemethode, 
zijnde  

• de “hot plate method” volgens NBN EN 12664 bij 10°C en in droge toestand in het 
geval van mortel of metselstenen; of,  

• NBN EN 1934 in het geval van beproeving op muren.  

Tevens mag de verklaarde waarde afgeleid zijn van de statistische analyse van directe meet-
resultaten van de thermische geleidbaarheid over de verscheidene producties.  

Noot: Het weze in dit verband duidelijk dat de 90 %-fractiel van de netto- of brutovolumemassa met 
een betrouwbaarheid van 90 % niet de netto- of brutovolumemassa is die door de producent wordt 
verklaard onder CE. 

De gedeclareerde waarden moeten omgerekend worden naar de omstandigheden, zoals voor 
België vastgelegd is op 23°C en 50 % relatieve vochtigheid voor de binnenomstandigheden en 
75 % van de kritische verzadigingswaarde bij 20°C voor de buitenomstandigheden. Deze wor-
den gedefinieerd als de “Rekenwaarden”  λUi en λUe. 

De rekenwaarde van de thermische geleidbaarheid: λUi stemt overeen met de binnenomstan-
digheden en moet gebruikt worden voor materialen in binnen- en buitenmuren in zoverre deze 
noch door regenindringing, noch door blijvende inwendige- of oppervlaktecondensatie, noch 
door opstijgend grondvocht nat kunnen worden. De λUi- waarde mag niet gebruikt worden voor 
materialen die dampdicht ingebouwd worden en die vocht kunnen bevatten (bv. bouwvocht of 
neerslagwater). 

De rekenwaarden van de thermische geleidbaarheid: λUe stemt overeen met de buitenomstan-
digheden en moet gebruikt worden voor alle materialen in buitenwanden die door regeninslag, 
blijvende inwendige- of oppervlaktecondensatie of opstijgend grondvocht nat kunnen worden. 
Dit is ook geldig voor buitenwanden die voorzien zijn van een buitenbepleistering, tenzij de bui-
tenbepleistering voldoende duurzaam en regendicht is. De λUe – waarde moet eveneens ge-
bruikt worden voor dampdicht ingebouwde materialen die tijdens de uitvoering nat zijn.  

De omzetting gebeurt door beproevingen of via hiernavolgende formules: 

Rekenwaarde:  λUi = λD . efu.(u2-u1)    

of   λui = λD . efΨ.(Ψ2-Ψ1)  

bij 23°C en RV 50 % 

Rekenwaarde :  λUe = λD . efu.(u2-u1)   

of    λue = λD . efΨ.(Ψ2-Ψ1)  

bij 75 % van de kritische verzadigingswaarde bij 20°C.  
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De waarden van de factoren u en Ψ en de conversiefactoren fu en f Ψ staan aangegeven in het 
Transmissie Referentie Document, bijlage C, tabel C1, zoals vermeld in tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Tabel C.1 bijlage C van Transmissie Referentie Document 

 
De gedeclareerde waarden en de rekenwaarden worden naar boven afgerond op 

•            λD ≤ 0,08   0,001 W/mK 
• 0,08 < λD   ≤ 0,20   0,005 W/mK 
• 0,20 < λD ≤ 2,00   0,01 W/mK 
• 2,00 < λD    0,1 W/mK 

Voor de gedeclareerde RD-waarde wordt afgerond naar beneden tot op twee decimalen. 

Voor alle rekenwaarden λU of RU, afgeleid uit de gedeclareerde waarden, gelden inzake afron-
ding dezelfde regels als voor de gedeclareerde waarden. 

Er moet in de rekenwaarde van de muur rekening gehouden worden met de invloed van de 
mortel, die des te belangrijker is naarmate de stenen lichter zijn (zie verder §2.2.6: Berekenen 
van gemetste of verlijmde muren) 

Noot: Er weze nogmaals verduidelijkt dat de te gebruiken 90 % fractiel van de netto- of brutovolu-
memassa met een betrouwbaarheid van 90 % niet deze is die door de producent wordt verklaard 
onder CE. Indien deze geen λD= λ10,droog,metselsteen of λ10,droog,metselmortel (90/90) heeft gedeclareerd, moet 
men zich wenden tot de leverende producent om de exacte waarden van de (90/90)-waarde van de 
nettovolumemassa of van de brutovolumemassa en configuratie te bekomen die de ontwerper toe-
laat de overeenstemmende λ10,droog,metselsteen of λ10,droog,metselmortel (90/90) te berekenen. 

Lintvoegwapeningen moeten niet in rekening gebracht worden. 

Indien geen gegevens bekend zijn van de metselstenen en mortel (bv. in het stadium van ont-
werp), mag men voor de transmissieberekeningen in het kader van de energieprestatieregel-
geving voor holle of geperforeerde metselstenen gebruik maken van de waarden van λUi en λUe, 
zoals aangegeven in tabel A3 tot A8 van het transmissie referentie document (zie tabellen 2.3 
tot 2.9). Men moet zich daarbij echter baseren op de 90/90 – waarde van de brutodensiteit van 

U2i

 (kg/kg)
Ψ2i 

(m³/m³)
U2e 

(kg/kg)
Ψ2e 

(m³/m³)
fu

 (kg/kg)
fΨ 

(m³/m³)
Gebakken aarde 700-2100 0,007 0,075 10
Kalkzandsteen 900-2200 0,012 0,090 10
Beton met gewone aggregate 1600-2400 0,025 0,090 4
Beton van geexpandeerde klei 400-1700 0,020 0,090 4
beton met andere lichtgewicht toeslag 500-1800 0,030 0,090 4
Cellenbeton 300-1000 0,026 0,150 4
Beton met polystyreen 500-800 0,015 0,090 5
Mortel 250-2000 0,040 0,150 4

Nota : De vochtgehalten en conversiefactoren van materialen die niet zijn opgenomen in deze tabel, zijn voor 
zover bekend in NBN EN ISO 10456 opgenomen

Vochtgehalten en conversiefactoren voor steenachtige materialen

Materiaal
Volumemassa 

ρ ( kg/m³)

Vochtgehalte bij 
23°C en 50% RV 

Vochtgehalte bij 
20°C en 75% van 

het kritisch 
verzadigingsgetal

Conversiefactor 
voor vocht
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de metselstenen. Deze waarden zijn enkel geldig voor temperaturen tussen -10°C en +30°C. 
Ze zijn echter niet zonder meer geldig voor het berekenen van de isolatie van technische in-
stallaties. 

Tabel 2.3. Tabel A3 van bijlage A van het Transmissie Referentie Document 

 

Stenen van gebakken aarde 
De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Volumemassa 
ρ(kg/m³) 

λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 
ρ ≤ 700 0,22 0,43 

700   < ρ ≤  800 0,25 0,49 
800   < ρ ≤  900 0,28 0,56 
900   < ρ ≤ 1000 0,32 0,63 
1000 < ρ ≤ 1100  0,35 0,70 
1100 < ρ ≤ 1200 0,39 0,77 
1200 < ρ ≤ 1300 0,42 0,84 
1300 < ρ ≤ 1400 0,47 0,93 
1400 < ρ ≤ 1500 0,51 1,00 
1500 < ρ ≤ 1600 0,55 1,09 
1600 < ρ ≤ 1700 0,60 1,19 
1700 < ρ ≤ 1800 0,65 1,28 
1800 < ρ ≤ 1900 0,71 1,40 
1900 < ρ ≤ 2000 0,76 1,49 
2000 < ρ ≤ 2100 0,81 1,61 

 

Tabel 2.4. Tabel A4 van bijlage A van het Transmissie Referentie Document 
 

Stenen/blokken van kalkzandsteen 
De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Volumemassa 
ρ(kg/m³) 

λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 
ρ ≤ 900 0,36 0,78 

900   < ρ ≤ 1000 0,37 0,81 
1000 < ρ ≤ 1100 0,40 0,87 
1100 < ρ ≤ 1200 0,45 0,97 
1200 < ρ ≤ 1300  0,51 1,11 
1300 < ρ ≤ 1400 0,57 1,24 
1400 < ρ ≤ 1500 0,66 1,43 
1500 < ρ ≤ 1600 0,76 1,65 
1600 < ρ ≤ 1700 0,87 1,89 
1700 < ρ ≤ 1800 1,00 2,19 
1800 < ρ ≤ 1900 1,14 2,49 
1900 < ρ ≤ 2000 1,30 2,84 
2000 < ρ ≤ 2100 1,49 3,25 
2100 < ρ ≤ 2200 1,70 3,71 
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Tabel 2.5. Tabel A5 van bijlage A van Transmissie Referentie Document 
 

Betonmetselstenen met gewone aggregaten 
De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Volumemassa 
ρ(kg/m³) 

λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 
ρ ≤ 1600 1,07 1,39 

1600 < ρ ≤ 1700 1,13 1,47 
1700 < ρ ≤ 1800 1,23 1,59 
1800 < ρ ≤ 1900 1,33 1,72 
1900 < ρ ≤ 2000 1,45 1,88 
2000 < ρ ≤ 2100 1,58 2,05 
2100 < ρ ≤ 2200 1,73 2,24 
2200 < ρ ≤ 2300 1,90 2,46 
2300 < ρ ≤ 2400 2,09 2,71 

 

Tabel 2.6. Tabel A6 van bijlage A van Transmissie Referentie Document 
 

Betonstenen van geëxpandeerde klei 
De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Volumemassa 
ρ(kg/m³) 

λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 
ρ ≤ 400 0,14 (1) 

400   < ρ ≤  500 0,18 (1) 
500   < ρ ≤  600 0,21 0,28 
600   < ρ ≤  700 0,25 0,33 
700   < ρ ≤  800  0,30 0,39 
800   < ρ ≤  900 0,33 0,44 
900   < ρ ≤ 1000 0,38 0,50 
1000 < ρ ≤ 1100 0,43 0,57 
1100 < ρ ≤ 1200 0,49 0,65 
1200 < ρ ≤ 1300 0,55 0,73 
1300 < ρ ≤ 1400 0,61 0,80 
1400 < ρ ≤ 1500 0,67 0,88 
1500 < ρ ≤ 1600 0,75 0,99 
1600 < ρ ≤ 1700 0,83 1,10 

(1) De directe blootstelling van deze materialen aan 
de buitenklimaatomstadigheden verdient over het 
algemeen geen aanbeveling 
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Tabel 2.7. Tabel A7 van bijlage A van Transmissie Referentie Document 
 

Betonstenen met andere lichtgewicht toeslag 
De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Volumemassa 
ρ(kg/m³) 

λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 
ρ ≤ 500 0,30 (1) 

500   < ρ ≤  600 0,33 0,43 
600   < ρ ≤  700 0,37 0,47 
700   < ρ ≤  800  0,41 0,52 
800   < ρ ≤  900 0,46 0,58 
900   < ρ ≤ 1000 0,51 0,65 
1000 < ρ ≤ 1100 0,57 0,73 
1100 < ρ ≤ 1200 0,64 0,82 
1200 < ρ ≤ 1300 0,72 0,91 
1300 < ρ ≤ 1400 0,82 1,04 
1400 < ρ ≤ 1500 0,92 1,17 
1500 < ρ ≤ 1600 1,03 1,31 
1600 < ρ ≤ 1800 1,34 1,70 

(1) De directe blootstelling van deze materialen aan 
de buitenklimaatomstadigheden verdient over het 
algemeen geen aanbeveling 

 

Tabel 2.8. Tabel A8 van bijlage A van het Transmissie Referentie Document 

 

Geautoclaveerde cellenbetonblokken 
De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Volumemassa 
ρ(kg/m³) 

λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 
ρ ≤ 300 0,10 (1) 

300   < ρ ≤  400 0,13 (1) 
400   < ρ ≤  500 0,16 (1) 
500   < ρ ≤  600 0,20 032 
600   < ρ ≤  700 0,22 0,36 
700   < ρ ≤  800  0,26 0,42 
800   < ρ ≤  900 0,29 0,48 
900   < ρ ≤ 1000 0,32 0,52 

(1) De directe blootstelling van deze materialen aan 
de buitenklimaatomstadigheden verdient over het 
algemeen geen aanbeveling 
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Tabel 2.9. Tabel A12 van bijlage A van het Transmissie Referentie Document  
 

Mortels en bepleisteringen 

De massawarmte c bedraagt 1000 J/(kg.K) 

Mortels en be-
pleisteringen 

Volumemassa 

ρ(kg/m³) 
λUi 

W/(mK) 
λUe 

W/(mK) 

Cementmortel ρ ≤ 1800 1,00 1,55 

Kalkmortel 1600 < ρ ≤ 1800 0,80 1,24 

Gipspleister 

ρ ≤ 600 0,18 (1) 

600   < ρ ≤ 1000 0,40 (1) 

1000 < ρ ≤ 1300 0,57 (1) 

(1) De directe blootstelling van deze materialen aan de buitenklimaatomstadigheden met o.a. de 
kans op bevochtiging door de regen, verdient over het algemeen geen aanbeveling tenzij er 
een technische goedkeuring werd afgeleverd voor een geëigende toepassing waarbij de te 
gebruiken rekenwaarde wordt vermeld 

 

2.2.2 Luchtlagen in spouwmuren 

De luchtlagen van spouwmuren voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• begrensd door twee evenwijdige vlakken die loodrecht staan op de richting van de 
thermische flux en waarvan de oppervlakken een hoge emissiviteit hebben (niet-
reflecterend; de meeste bouwmaterialen voldoen aan deze eis); 

• dikte van de luchtlaag d < 300 mm; 
• voor de luchtlaag is de verhouding van de dikte tot de lengte (d/L) en van de dikte 

tot de breedte (d/b) niet groter dan 0,1; 
• geen mogelijke uitwisseling van lucht met de binnenomgeving: indien dit wel het 

geval is mag de thermische weerstand van de binnenmuur tussen de luchtlaag en 
de binnenomgeving niet in rekening worden gebracht (bv. bij open stootvoegen en 
het ontbreken van pleisterwerk). 
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Figuur 2.1. Luchtlagen in spouwmuren 

 
Noot: Luchtlagen die niet luchtdicht afgesloten zijn van de binnenomgeving worden beschouwd als 
behorende tot de verwarmde binnenomgeving waarmee ze in verbinding staan doorheen openin-
gen, spleten of voegen. De warmteweerstand van de bouwdelen tussen deze luchtlagen en de bin-
nenomgeving wordt eveneens niet in aanmerking genomen. 

 

2.2.2.1 Niet-verluchte spouw 
• Er bevindt zich geen isolatielaag tussen de luchtlaag en de buitenomgeving. 
• Er is geen mogelijkheid van luchtflux doorheen de luchtlaag. 
• De oppervlakte van de eventuele openingen ≤ 500 mm2/m lengte (ook voor drai-

nage openingen). 
 
 

Tabel 2.10. Warmteweerstand van ongeventileerde luchtlagen 

 
Dikte van de 

luchtlaag (mm) 
Richting van de warmtestroom 

Opwaarts horizontaal (1) neerwaarts 
0 ≤ d < 5 0,00 0,00 0,00 
5 ≤ d < 7 0,11 0,11 0,11 

7 ≤ d < 10 0,13 0,13 0,13 
10 ≤ d < 15 0,15 0,15 0,15 
15 ≤ d < 25 0,16 0,17 0,17 
25 ≤ d 50 0,16 0,18 0,19 

50 ≤ d 100 0,16 0,18 0,21 
100 ≤ d 300 0,16 0,18 0,22 

300 ≤ d 0,16 0,18 0,23 
(1) Voor warmtestroom die niet meer dan ±30° afwijkt van het horizontaal vlak 

 
-Warmteweerstand (in m²K/W) van ongeventileerde luchtlagen begrensd door 

opppervlakken met hoge emissiviteit (gewone gevallen) 
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2.2.2.2 Weinig-verluchte spouw 
• 500 mm2/m lengte < Av ≤ 1500 mm2/m lengte 

• RT = �1500−AV
1000

� × RT,u + �AV−500
1000

� × RT,v 

waarbij: 

• RT,u: niet verluchte spouw 
• RT,v: sterk verluchte spouw 

Indien geen informatie bekend is over de werkelijke oppervlakte van de ventilatieopeningen, 
dan kan vereenvoudigd de warmteweerstand van een matig geventileerde luchtlaag gelijk ge-
nomen worden aan de helft van de corresponderende waarden in tabel 2.10 

De waarde van de totale warmteweerstand tussen de luchtlaag en de buitenkant van het 
spouwblad blijft echter beperkt tot 0,15 m²K/W. 

 

2.2.2.3 Sterk-verluchte spouw 
• Av > 1500 mm2/m lengte: Rg = 0 

Bij een sterk verluchte spouw wordt de totale warmteweerstand van de wand zodanig bere-
kend dat de warmteweerstand van de luchtlaag en het buitenspouwblad verwaarloosd wordt, 
maar dat de overgangswaarde Rse vervangen mag worden door Rsi. 

2.2.3 Thermische weerstand van aansluitingen aan niet-verwarmde ruimten 
binnen het beschermde volume 

Voor gebouwen met niet-verwarmde ruimten binnen het totale beschermde volume, die gren-
zen aan de buitenomstandigheden (zoals garages, bergruimten, …) wordt de thermische weer-
stand tussen de verwarmde ruimten en de buitenomstandigheden berekend door de niet-ver-
warmde ruimte en de buitenwanden ervan te beschouwen als een bijkomende homogene 
luchtlaag met een thermische weerstand Ru. Indien alle wanden tussen de verwarmde ruimte 
en de niet-verwarmde ruimte identiek zijn wordt Ru berekend volgens volgende formule. 

 

Ru =
Ai

∑ �Ae,kUe,k�k + 0,33nueVu
           

m2K
W

 

Waarbij: 

• Ai [m2]: de totale oppervlakte van alle wanden tussen de verwarmde ruimten (bin-
nenomstandigheden) en de niet-verwarmde ruimte; 

• Ae,k [m2]: de oppervlakte van de wand k tussen de niet-verwarmde ruimten en de 
buitenomstandigheden; 

• Ue,k [W/m2.K]: de U-waarde van de overeenstemmede wand k; 
• nue [h-1]: de ventilatiegraad van het niet-verwarmde lokaal volgens tabel 2.11; 
• Vu [m3]: het luchtvolume van de niet-verwarmde ruimte. 
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Tabel 2.11. Tabel 4 van het Transmissie Referentie Document/ Conventioneel ventilatievoud tussen 
onverwarmde ruimte en buitenomgeving 

Type Beschrijving van de luchtdichtbeid van de buitenschil van de onverwarmde nue [h-1]  
1 Geen deuren of vensters, alle aansluitingen tussen bouwdelen luchtdicht,  

geen ventilatieopenigen 
0,1 

2 Alle aansluitigen tussen bouwdelen luchtdicht, geen ventilatieopenigen 0,5 
3 Alle aansluitigen tussen bouwdelen luchtdicht, kleine ventilatieopenigen voorzien 1 
4 Niet luchtdicht onwille van plaatselijke ondichtheden of permanente ventilatieopeningen 3 
5 Niet luchtdicht onwille van talrijke ondichtheden of grote of talrijke ventilatieopeningen 10 

 

Indien de samenstelling van de buitenwanden van de niet-verwarmde ruimten niet bekend is, 
mag men volgens NBN B62-002 eenvoudig aannemen dat Ue,k = 2 [W/m2.K] en de verluchtings-
graad nue = 3[h-1]. In dit geval wordt bovenstaande vergelijking herleid tot: 

 

Ru =
Ai

2∑ Ae,kk + Vu
           

m2K
W

 

Opmerkingen: 

• indien meerdere wanden zijn opgetrokken tussen de binnenomstandigheden en de 
niet-verwarmde ruimte, mag de U-waarde van alle tussenwanden mee in rekening 
gebracht worden; 

• voor meer specifieke berekeningsmethoden wordt verwezen naar NBN B62-002 § 
5.5. 

2.2.4 Bepaling van de totale thermische weerstand van muren 

De bepaling van de totale thermische weerstand van muren gebeurt aan de hand van de ver-
gelijking: 

RT = Rsi + R1 + R2 + ….+ Rn + Rse   

Deze is geldig voor de totale warmteweerstand van binnenomgeving naar buitenomgeving 
waarbij de volgende regels toegepast moeten worden:  

• indien RT een tussenresultaat is moet het resultaat afgerond worden op 3 decima-
len. Indien RT een eindresultaat is moet het resultaat afgerond worden op 2 deci-
malen; 

• indien de warmte weerstand van binnen naar binnen is, moet Rse vervangen wor-
den door Rsi. Indien de totale warmteweerstand van oppervlak naar oppervlak 
wordt berekend moet Rs weggelaten worden; 

• er wordt verondersteld dat de muren vlak zijn. De oppervlakte van een gebogen 
muur is deze van een tot plat getransformeerd vlak met dezelfde geprojecteerde 
(ontwikkelde) oppervlakte. Hierbij wordt gerekend met de buitenafmetingen van 
het gebogen gebouwelement. 
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2.2.5 Berekening van “elementen” bestaande uit homogene en niet homo-
gene lagen 

Zie transmissie referentie document §6.2 

2.2.6 Berekening van gemetste (of gelijmde) muren 

Onderstaande vereenvoudigde berekening berekent de thermische weerstand van een muur 
opgebouwd uit gemetselde of verlijmde stenen met inbegrip van de invloed van de voeg. On-
derbrekingen andere dan mortel of lijmvoegen worden hieronder niet beschouwd en moeten 
afzonderlijk worden bekeken binnen de toepassing van de bouwknopenregelgeving of als toe-
slag op de berekende warmtedoorgangscoëfficiënt. 

De thermische weerstand van een wand R = d/λU in m2.K/W, 

met 

•  d = de dikte van de muur; 
• λU= het gewogen gemiddelde van de stenen en de mortel. 

 

λU =
λU mat × Amat + λU voeg × Avoeg

Amat + Avoeg
 

λU = λU mat�1− fvoeg�+ λU voeg × fvoeg 

met fvoeg = de voegfractie(zie indicatieve tabel 2.12) 

Figuur 2.2. Parameters voor de bepaling van de mortelfractie van metselwerk 

 
 

Tabel 2.12. Voegfractie fjoint in functie van lengte en hoogte van de metselsteen 

d = 12 mm 
(voegdikte) 

l (mm) : lengte bouwsteen 
180 190 210 215 220 240 290 390 590 600 

h(
m

m
) :

 h
oo

gt
e 

bo
uw

st
ee

n 

40 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 

48 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 

50 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 

60 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 

65 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 

90 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 

140 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 

190 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 

250 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 
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Opmerking: 
• bij lijmvoegen met een dikte begrepen tussen 0,5 en 3 mm is het toegelaten de in-

vloed van de voeg te verwaarlozen en enkel de metselsteen in rekening brengen; 
• bij enkel horizontale voegen (tand en groef) ( of voegopening < 0,5 mm) zijn enkel 

de horizontale voegen in rekening te brengen (zie ook indicatieve tabel 2.13); 
• als λvoeg < λsteen, mag men enkel de metselsteen in rekening brengen (λU = λU,mat); 
• als geen andere gegevens voorhanden zijn mag voor binnenmetselwerk: fvoeg = 0,16 

en voor buitenmetselwerk: fvoeg = 0,28 gebruikt worden. 

 

Tabel 2.13. Voegfractie fjoint voor tand- en groefsystemen met droge staande voeg 

d = 12 mm 
(voegdikte) 

Hoogte bouwsteen h (mm) 
40 48 50 60 65 90 140 190 250 

fjoint 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,12 0,08 0,06 0,05 

 
 

2.2.7 Warmtedoorgangscoëfficiënt van metselwerkmuren  

De warmtedoorgangscoëfficiënt van muren in metselwerk wordt gegeven door 

U = 1/RT 

Noot: Indien U het eindresultaat is, dan moet het opgegeven worden tot op twee decimalen. 

Voor bijvoorbeeld een verticale spouwmuur geldt:  

RT = Rsi + Rbepleistering + Rmuur + Risolatie + Rspouw + Rgevel + Rse 

 

 

 

 

 

 
 
 

Er moeten echter nog correcties worden toegepast op deze waarde. De gecorrigeerde U–
waarde wordt als volgt gedefinieerd:  

Uc = U + ΔU  

Waarbij ΔU bepaald wordt als volgt:  

ΔU = ΔUg + ΔUf 

met  

• ΔUg [W/m2K]: correctieterm voor luchtspleten en holten; 
• ΔUf [W/m2K]: correctieterm voor mechanische verankeringen. 

Rsi = 0,13 

Gegevens 
leverancier 

d/λUi = Rsteen (§2.2.1) 

d/λUi = Rmortel (§2.2.1) 

Rmuur(§2.2.6
) 

Gegevens 
leverancier 

Rse = 0,04 Zie §2.2.2 

d/λUe = Rsteen (§2.2.1) 

d/λUe = Rmortel (§2.2.1) 

Rgevel(§2.2.6) 



 

 

 

26 

2.2.7.1 Invloed van de luchtspleten en holten in of tussen de isolatielagen 

De waarde van ΔUg kan gevonden worden in het “Transmissie Referentie Document” waar de 
EPB-regelgeving naar verwijst. Op datum van verschijnen van deze STS is, bij conventie, de 
waarde van ΔUg = 0. 

Noot: 
Algemeen zijn luchtlagen niet te vermijden in gebouwelementen omwille van de onregelmatigheden 
(dimensionale toleranties) die optreden tijdens het bouwproces zelf. Luchtspleten in isolatielagen 
worden veroorzaakt door kleine afwijkingen in de afmetingen van isolatieproducten (dimensionale 
toleranties) of door wijzigingen van de gewenste afmetingen bij het snijden en installeren van het 
product. 
 
Enkel de luchtspleten die een rechtstreekse verbinding veroorzaken tussen de warme en de koude 
zijde van de isolatielaag zijn van dien aard dat een toeslag of correctie verantwoord is, die bovendien 
relatief klein is in de meeste gevallen. Het plaatsen van de isolatie in twee of meer lagen, waarbij 
de naden elkaar overlappen, is voldoende om de correctie niet te moeten toepassen. 
 
Luchtgaten zijn een gevolg van niet-vlakke oppervlakken van de lagen in een gebouwelement. De 
isolatielaag is te stijf, te flexibel of te zeer onsamendrukbaar om alle oneffenheden te kunnen be-
dekken. Oneffenheden zoals mortelbaarden creëren bijvoorbeeld luchtgaten tussen de isolatielaag 
en de binnenmuur. Als deze luchtgaten discontinu zijn (geen communicatie met andere luchtgaten 
of luchtspleten of zelfs de binnen- of buitenomgeving), dan moet slechts een kleine toeslag voorzien 
worden. 
 
Voor alle types van luchtlagen wordt een goede overeenkomst ervaren tussen berekende en geme-
tencorrecties. De combinatie van twee types van luchtlagen leidt steeds tot grotere warmteverliezen 
die ook een grotere correctie vergen. In het kader van deze norm wordt in elk geval aangenomen 
dat de plaatsing van de isolatie gebeurt volgens minimale regels van goed vakmanschap. 
 

2.2.7.2 Invloed van mechanische verankeringen en spouwhaken op de thermische 
isolatie 

Vereenvoudigde methode 

De correctie op de U-waarde wordt in het Transmissie Referentiedocument gegeven door:  

 

∆Uf = α �
λfAfnf

d1
� × �

R1

RT,h
�
2

                  �
W

m2K�
 

 
• dins: dikte van de isolatielaag; 
• d1: lengte van de bevestiging van de isolatie: als volgt te bepalen: 

o indien de lengte van de bevestiging de isolatielaag volledig doorboort (onder 
rechte of schuine hoek) is deze gelijk aan de dikte van de isolatielaag dins (dit 
is het geval bij spouwhaken die doorlopen tot in het buitenspouwblad); 
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o in het geval van verdoken bevestigingen is de lengte gelijk aan het gedeelte 
van de bevestiging dat de isolatielaag doorboort en is deze dus kleiner dan 
de dikte van de isolatielaag. 

• λf: de thermische geleidbaarheid van de bevestiging; 
• nf: aantal bevestigingen (spouwhaken) per m2; 
• Af: doorsnede van één bevestiging; 
• α: een correctiecoëfficiënt, als volgt bepaald:  

o α = 0,8 als de bevestiging volledig door de isolatie doorloopt (spouw-
haken); 

o α = 0,8 (d1/dins) in geval van verdoken bevestigingen (zie figuur 2.3); 
• R1 (m2.K/W): de thermische weerstand (rekenwaarde) van de doorboorde isolatie 

R1=d/λins; 
• RT,h(m2.K/W): de totale thermische weerstand van de muur, zonder rekening te 

houden met enige koudebrugwerking, berekend volgens 2.2.4. 

 

Figuur 2.3. Verzonken mechanische bevestiging 

 

 
Opmerkingen 

a) indien er geen thermische isolatie is voorzien, moet geen rekening gehouden 
worden met bovenstaande correctiefactor; 

b) indien de thermische geleidbaarheid van de spouwhaak < 1 W/m.K (synthetische 
haken) moet de correctiefactor niet worden toegepast; 

c) indien geen gegevens van de spouwhaken gekend zijn mag worden gerekend met 
volgende waarden:  
o aantal spouwhaken: 5/m2; 
o doorsnede van de spouwhaak (Ø4 mm): 1,3*10-5 m2; 
o thermische geleidbaarheid van de spouwhaak: λf: 50 W/mK (staal); 
o de lengte van de spouwhaak = de dikte van de isolatie. 
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2.2.8 Invloed van ventilatieroosters  

De waarden van de afmetingen van de ventilatieroosters, de roosteroppervlakte en de zicht-
bare omtrek van dergelijke roosters worden gegeven in figuur 2.4. 

Figuur 2.4: Praktijkwaarden voor de bepaling van de afmetingen van ventilatieroosters 

 
 

De thermische transmissiecoëfficiënt Ur van de regelbare, in de muur ingewerkte ventilatie-
roosters, wordt als volgt bepaald: 

• voor ventilatieroosters waarvan het merk en type gekend is, kan men zich baseren 
op de gedeclareerde waarden van de leverancier of producent, waarbij deze gede-
clareerde waarden moeten bekomen zijn:  
o door middel van beproevingen volgens NBN EN 12412-2, waarbij het ventila-

tierooster beproefd wordt in afgesloten stand; of 
o door middel van een berekeningsmethode volgens NBN EN ISO 10077-2, an-

nex C; 
• voor nog onbekende ventilatieroosters, kan men zich baseren op de forfaitaire 

waarde van Ur = 6,0 W/m2.K voor alle soorten roosters. Indien met deze forfaitaire 
waarde gerekend wordt, hoeft geen rekening gehouden te worden met het randef-
fect van de aansluiting tussen het ventilatierooster en de wand. 

Opmerking: Voor roosters in raam en/of deurprofielen wordt verwezen naar de betreffende voor-
schriften van het Transmissie Referentie Document, §9.4. 
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2.3 Behandeling van bouwknopen 
2.3.1 Warmtestroom door transmissie 

Voor de berekening van de warmtestroom door transmissie doorheen scheidingsconstructies 
wordt in de praktijk gebruikgemaakt van genormaliseerde eendimensionale methoden zoals 
die beschreven staan hiervoor. De focus ligt daarbij op de berekeningsmethodes van U-waar-
den. 

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, bv. spouw-
ankers, ….  

De U-waarde [W/m²K] van een bouwdeel beschrijft de warmtestroom, van omgeving tot om-
geving, 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 Q-waarde:  

𝑄𝑄 = 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 ∙ Δ𝑇𝑇 [𝑊𝑊 ] 

Beschouwt men een gevelvlak met homogene opbouw en een welbepaalde U-waarde, dan lo-
pen de isothermen (=lijnen van gelijke temperatuur) steeds evenwijdig met het gevelvlak en de 
warmtestroomlijnen steeds loodrecht op het gevelvlak. 

Figuur 2.5. Een gevelvlak met een homogene opbouw vertoont isothermen die evenwijdig zijn met 
het gevelvlak (midden) en warmtestroomlijnen die loodrecht op het gevelvlak staan (rechts). 

 

 

Ter plaatse van de bouwknopen wijken de isothermen en warmtestroomlijnen af van dit een-
dimensionale referentiepatroon en is de rekenmethode met U-waarden niet langer correct 
(zie figuur.2.6).  

 

Figuur 2.6. Afwijkingen van het eendimensionale referentiepatroon 
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Op sommige plaatsen in de gebouwschil wijken de isothermen en warmtestroomlijnen af van het 
eendimensionale referentiepatroon. 

Een gevalideerde numerieke twee- of driedimensionale berekening is in principe noodzakelijk 
om de warmtestroom door transmissie ter plaatse van bouwknopen te kunnen bepalen. Hier-
uit kan de lineaire of puntwarmtedoorgangscoëfficiënt van de bouwknoop afgeleid worden, 
waarmee de warmtestroom door transmissie, berekend op basis van de eendimensionale re-
ferentie, gecorrigeerd wordt. Bij bouwknopen gebeurt de bepaling van het transmissieverlies 
door een aparte toeslag op het totale transmissieverlies, zoals bepaald door bijlage IV van het 
EPB-besluit. 

In het hiernavolgende worden eerst enkele begrippen over bouwknopen beschreven. Daarna 
wordt de vereenvoudigde methode: “ De methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen” be-
schreven om de invloed van de bouwknopen in te kunnen rekenen. Voor de gedetailleerde me-
thode wordt verwezen naar het EPB-regeringsbesluit, bijlage IV: “Transmissie Referentie Do-
cument” en bijlage VIII: Behandeling van Bouwknopen”. 

2.3.2 Bouwknopen 

Deze term dekt de verzameling van plaatsen in de gebouwschil waar er mogelijk extra warm-
teverlies kan optreden, zonder dat men daarom te maken heeft met ongeoorloofd warmtever-
lies en/of condensatie- en schimmelproblemen. De definitie in bijlage IV van het EPB-besluit 
maakt een oplijsting van de mogelijke locaties van een bouwknoop, maar geeft geen bouwfy-
sisch oordeel over een “goede” of “slechte” bouwknoop. 

De veelgebruikte en alom bekende 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 bv. draagvloeren die con-
tact maken met het buitenspouwblad, tot buiten doorgestorte betonlateien, … Indien echter 
aandacht geschonken wordt aan een koudebrugarme detaillering en correcte uitvoering, kun-
nen de genoemde problemen tot een minimum herleid worden en kan in principe niet meer 
gesproken worden van een “koudebrug”. 

De definitie van een bouwknoop is nauw verbonden met het begrip “scheidingsconstructie van 
het verliesoppervlak”. Daarom wordt er eerst dieper ingegaan op dit begrip. 

 

2.3.2.1 Scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 

Onder scheidingsconstructie van het verliesoppervlak wordt verstaan: alle constructiedelen 
die de scheiding vormen tussen de binnenomgeving en 

• de buitenomgeving; 
• de grond, kruipruimten of onverwarmde kelders; 
• aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR). 
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Figuur 2.7. Scheidingsconstructies van het verliesoppervlak 

 
Het zijn dus de scheidingsconstructies die het beschermend volume omhullen met uitzonde-
ring van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd 
volume. Zo bijvoorbeeld is een gemene muur die in contact staat met de woning op het aanpa-
lend perceel geen scheidingsconstructie van het verliesoppervlak. Bouwknopen worden enkel 
in rekening gebracht indien ze voorkomen in scheidingsconstructies van het verliesoppervlak. 

Vanaf het moment dat een bepaalde scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 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. 

2.3.2.2 Lineaire bouwknoop 

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

• waar twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen; 
• waar de isolatielaag in eenzelfde scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 

onderbroken wordt. 

a) Twee scheidingsconstructies komen samen 

Op elke plaats waar twee scheidingsconstructies elkaar snijden of op elkaar toekomen, is er 
altijd sprake van een bouwknoop. 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 detail-
lering. Waar twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen, ontstaat er 
altijd een bouwknoop, zelfs indien de thermische snede in de detaillering gegarandeerd is.  

Aanvullend wordt gesteld dat elke plaats waar een scheidingsconstructie van het verliesop-
pervlak samenkomt met een scheidingsconstructie op de grens met een aanpalend perceel, 
eveneens een lineaire bouwknoop ontstaat, zelfs indien deze laatste geen scheidingsconstruc-
tie van het verliesoppervlak is. 
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Figuur 2.8. Voorbeelden van lineaire bouwknopen 1 

 
Voorbeelden: dakopstanden, funderingsaanzetten, raam- en deuraansluitingen, twee gevels 
die samenkomen 
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Figuur 2.9. Voorbeelden van lineaire bouwknopen 2 

 
 

Een aansluiting tussen de binnenomgeving, de buitenomgeving en een AOR vormt steeds een 
bouwknoop, 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.  
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Figuur 2.10. Aansluiting binnenomgeving-buitenomgeving-AOR 

 
 

b) De isolatielaag van een scheidingsconstructie wordt lijnvormig onderbroken 

Wanneer een isolatielaag van een scheidingsconstructie lijnvormig, geheel of gedeeltelijk on-
derbroken wordt door een materiaal met een hogere warmtegeleidbaarheid, spreekt men 
eveneens van een lineaire bouwknoop.  

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:  

• de isolatielaag onderbroken wordt door een stalen profiel of verminderd wordt 
door een ingewerkte regenpijp; 

• de isolatiedikte vermindert ter plaatse van de balkonaansluiting; 
• de isolatielaag van de vloer boven een kelder volledig onderbroken wordt door de 

binnenmuur;  
• de aansluiting van de isolatielaag met een waterkering onzorgvuldig uitgevoerd is, 

waardoor de isolatie onderbroken wordt door een luchtlaag en er een lineaire 
bouwknoop ontstaat. 
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Figuur 2.11. Lijnvormige onderbrekingen van de isolatie 

 

 

 
 
Noot 1: Waterkeringen (en algemeen bouwfolies) die de isolatielaag plaatselijk doorbreken, hoe-
ven niet beschouwd te worden als bouwknoop op voorwaarde dat er voldoende zorg is besteed aan 
de uitvoering en de isolatie langs beide zijden van het waterscherm in contact blijft met het water-
scherm. 
 
Noot 2: Indien de scheidingsmuur in contact is met de volle grond en niet zoals in bovenstaande 
figuur met de kelder, hoeft een onderbreking van de isolatielaag niet als een bouwknoop be-
schouwd te worden. Het extra warmteverlies is immers verwaarloosbaar. 

Belangrijk: om nog beschouwd te worden als een lineaire bouwknoop mag de isolatielaag 
slechts onderbroken worden over een afstand van maximaal 0,40 m. 

Figuur 2.12. Lineaire bouwknoop mag slechts over max. 0,4 m onderbroken worden 

 
Als deze afstand groter is dan 0,40 m, moet de onderbreking als een aparte scheidingscon-
structie worden beschouwd met zijn eigen warmtedoorgangscoëfficiënt U en oppervlakte A op 
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basis van de buitenafmetingen. Er ontstaan hierbij twee lineaire bouwknopen aan weerszijden 
van de nieuwe scheidingsconstructie. 

Figuur 2.13. Voorbeeld van onderbreking > 0,4 m 

 
Het bovenstaande is slechts geldig bij een lineaire bouwknoop waarbij de isolatielaag van een-
zelfde scheidingsconstructie lineair onderbroken is en is dus niet geldig bij lineaire bouwkno-
pen die ontstaan door het samenkomen van twee scheidingsconstructies van het verliesop-
pervlak. 

2.3.2.3 Puntbouwknopen 

Men spreekt enkel van puntbouwknopen indien de isolatielaag van een scheidingsconstructie 
puntvormig doorbroken wordt, bv: 

• kolommen die de isolatielaag doorboren van een vloer boven de buitenomgeving, 
kelder, parkeergarage; 

• balken die loodrecht staan op het vlak van een scheidingsconstructie en daarbij de 
isolatielaag doorboren; 

• een puntsgewijze ophanging van geveldragers die plaatselijk gebruikt worden om 
metselwerk te ondersteunen. 

Worden niet beschouwd als puntbouwknoop: 

• onderbrekingen die eigen zijn aan een scheidingsconstructie van de verliesopper-
vlakken en waarvan de invloed al is ingerekend in het transmissieverlies, zoals bv. 
spouwhaken, of waarvan hun invloed op het warmteverlies beperkt is; 

• doorboringen van leidingdoorvoeren die niet in het vlak liggen van de scheidings-
constructie van het verliesoppervlak, zoals schoorstenen, rookgasafvoerkanalen, 
aan- en toevoerkanalen van het ventilatiesysteem, een energiebocht, een regenpijp 
die dwars door de gevel loopt; 

• snijding van twee of drie lineaire bouwknopen wegens het verwaarloosbaar extra 
warmteverlies; 

• paalfunderingen die een vloerplaat op volle grond ondersteunen; 
• bouwfolies, op voorwaarde dat de aansluiting van de isolatie met de bouwfolies is 

gegarandeerd. 
 

Noot: Voorgaande verandert niets aan het feit dat twee scheidingsconstructies die samenkomen, 
zelfs al bevindt de aansluiting zich volledig ondergronds, altijd een bouwknoop vormen. Een fun-
deringsaanzet of de overgang van een vloer op volle grond naar een vloer boven een kelder of 
kruipruimte, blijven nog steeds bouwknopen. 
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• als de isolatielaag continu doorloopt ter plaatse van een plaatselijke onderbreking 
van een scheidingsconstructie(geen onderbreking, geen versmalling/verbreding, 
geen richtingverandering) is het extra warmteverlies verwaarloosbaar en hoeft dit 
niet als een bouwknoop beschouwd te worden. 
 
 

Figuur 2.14. Bijkomende beschouwingen voor bouwknoop 

 
 

2.3.3 Warmtestroom door transmissie ten gevolge van bouwknopen 

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 4 componenten: een 
warmtestroom rechtstreeks naar de buitenomgeving (HD), een warmtestroom via de grond en 
via onverwarmde kelders en kruipruimten in contact met de grond (Hg), een warmtestroom 
via aangrenzende onverwarmde ruimten (HU) en de warmtestroom tussen de verwarmde 
ruimten en een aangrenzend gebouw (HA). Deze wordt gelijk gesteld aan 0. 

Figuur 2.15. Warmtestromen door transmissie 

HT = HD + Hg + HU + HA 

 
 
Noot: conventies inzake scheidingsmuren 
Scheidingsmuren zijn muren die op, langs of op enkele centimeters van de perceels- of eigen-
domsgrens gelegen zijn. Elk deel van een scheidingsmuur waarmee een beschouwd BV grenst 
aan de buitenomgeving, maakt steeds deel uit van de totale warmteverliesoppervlakte AT van het 
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beschouwde BV. De warmteoverdracht doorheen deze wandelementen worden ingerekend bij HD 
(de directe warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie naar de buitenomgeving). 
Gebouwelementen die de scheiding zijn tussen een BV en de al dan niet verwarmde ruimten van 
een ander BV (andere bestemming in hetzelfde gebouw), maken geen deel uit van de totale warm-
teverliesoppervlakte AT van het beschouwde BV. Deze conventie geldt ook voor scheidingsmuren 
met (al dan niet verwarmde ruimten) een ander bestaand gebouw op een belendend perceel, om-
dat men over die ruimten in het andere gebouw geen zekerheid heeft over hun bestemming en/of 
gebruik en of ze daar al dan niet behoren tot het BV ofwel een AOR zijn. 
Deze conventie geldt echter NIET wanneer men als eerste bouwt met een scheidingsmuur (wacht-
gevel) op of langs de perceelsgrens van een belendend onbebouwd perceel. In dat geval heeft men 
immers geen zekerheid of, wanneer en over welke oppervlakte er tegen de wachtgevel wordt aan-
gebouwd. 
Daarom behoort de gehele oppervlakte van deze wachtgevel tot de totale warmteverliesopper-
vlakte AT van het gebouw dat als eerste opgericht wordt. 

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

De warmtestroom doorheen de scheidingsconstructies (constructions) gebeurt op basis van 
de eendimensionale referentie en wordt gekenmerkt door de U-waarden van de scheidings-
constructies. Deze U-waarden kunnen worden berekend zoals vermeld is in het eerste deel 
van dit hoofdstuk (of volgens NBN B62-002). 

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 die beschreven wordt door lineaire en puntwarm-
tedoorgangscoëfficiënten. 

De totale warmtestroom door transmissie doorheen de bouwknopen wordt beschreven door 
de term HTjunctions. Deze term moet gezien worden als de warmtestroom die optreedt doorheen 
alle bouwknopen van een beschermd volume wanneer men een temperatuurverschil van 1 
Kelvin oplegt tussen het beschermd volume en de buitenomgeving. 

Bijlage IV van het EPB besluit voorziet in drie mogelijke opties om de term HTjunctions en de er-
mee gepaard gaande invloed op het K-peil te bepalen: 

1- Optie A: de gedetailleerde methode. Zoals al vermeld wordt hiervoor verwezen 
naar de bijlage IV van het EPB-regeringsbesluit. 

2- Optie B: de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Deze eenvoudige me-
thode houdt een verhoging van het K-peil in met 3 K-punten voor de EPB-
aanvaarde bouwknopen en een variabele K-peiltoeslag voor de niet-EPB-
aanvaarde bouwknopen (+ eventueel beter presterende bouwknopen). Deze me-
thode wordt hierna beschreven. 

3- Optie C: Men rekent met een forfaitaire K-peiltoeslag van 10 K-punten. 

 
Noot: 

1- Per K-peil-volume moet men een van de drie opties kiezen. Er kan dus niet gekozen wor-
den om bouwknopen helemaal niet mee te rekenen. Eens een optie vastgelegd, moeten 
elk deelproject en elk subdossier de bouwknopen meerekenen volgens deze optie. 
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2- Voor de definiëring en de bepaling van het K-peil: zie opmerking achteraan dit hoofd-
stuk. 

 

2.3.4 Methode van de EPB-aanvaarde knopen 

Zoals hierboven vermeld houdt deze methode een verhoging van het K-peil in met 3 K-punten 
voor de EPB-aanvaarde bouwknopen. Kan men dus aantonen dat bouwknopen inderdaad goed 
gedetailleerd zijn, dan wordt de invloed van deze bouwknopen forfaitair meegerekend als een 
toeslag van 3 K-punten. De bouwknopen die niet voldoen, worden apart meegerekend. Verder 
heeft men geen rekenwerk voor deze bouwknopen. De term HT,1, junctions wordt automatisch be-
paald in functie van de compactheid van het K-peil, het volume en de verliesoppervlakte. 

Is de bouwknoop niet aanvaard, dan moet het effect op het warmteverlies bijkomend meege-
rekend worden. Dit gebeurt dan op een analoge manier als in optie A, waarbij enkel het verschil 
tussen de 𝜓𝜓𝑒𝑒 en de 𝜓𝜓𝑒𝑒,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙–waarde in rekening wordt gebracht. 

𝐻𝐻𝑇𝑇,2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = ∑𝑙𝑙𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 (𝜓𝜓𝑒𝑒,𝑘𝑘−𝜓𝜓𝑒𝑒,𝑘𝑘,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ) + ∑𝑏𝑏𝑙𝑙𝜒𝜒𝑒𝑒,𝑙𝑙                            [𝑊𝑊/𝐾𝐾] 

Er moet nog invloed ingerekend worden van het aantal energiesectoren. 

Belangrijk is dat dit ook toelaat om de 3 K-punten te verminderen. Dit kan door de lineaire 
EPB-aanvaarde knopen waarvan men de Ψe -waarde kent (met Ψe ≤ Ψe,lim) gedetailleerd in te 
geven volgens bovenstaande formule. Aangezien Ψe kleiner is dan Ψe,lim, krijgt men een nega-
tieve term in 𝐻𝐻𝑇𝑇,2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗. De som  

𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = HT,1,junctions + 𝐻𝐻𝑇𝑇,2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 

levert de totale invloed van de bouwknopen op met methode B, met als limiet dat deze nooit 
negatief kan zijn. Anders gezegd: 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 in-
vloed van de bouwknopen. Indien men beter wenst te doen, moet men kiezen voor optie A.  

Aangezien optie B in 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 voor-
deel dat het totale rekenwerk voor de meerekening 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 strekkende lengten van de lineaire bouwknoop en het aantal punt-
bouwknopen te berekenen, wordt sterk ingeperkt.  

Er zijn twee manieren opdat een bouwknoop EPB-aanvaard is:  

• de bouwknoop voldoet aan een van de basisregels voor een koudebrugarm detail; 
• de bouwknoop voldoet aan de van toepassing zijnde grenswaarde; d.w.z. voor de 

bouwknoop moet gelden: Ψe ≤ Ψe, lim . 
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2.3.4.1 De bouwknoop voldoet aan een van de basisregels voor een koudebrugarm 
detail.(zie ook de schematische voorstelling in hoofdstuk uitvoering) 

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 pot-
lood te moeten opheffen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.16. Potloodprincipe voor koudebrugarm detail 

 
 
 

Dit houdt in dat er voldaan moet worden aan een van de basisregels: 

• Basisregel 1: De isolatiedelen sluiten rechtstreeks op elkaar aan. Er moet dus 
voorzien worden in een continuïteit van de isolatielagen door een minimale con-
tactlengte tussen de isolatielagen.  

• Basisregel 2: De isolatiedelen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan. In dit geval 
moet de continuïteit van de isolatielagen verzekerd worden door tussenvoeging 
van isolerende delen, zodat de thermische snede behouden blijft. 

• Basisregel 3: De isolatiedelen sluiten niet rechtstreeks op elkaar aan en de ther-
mische snede kan niet behouden blijven. In dat geval moet de weg van de minste 
weerstand voldoende lang zijn. 
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Indien een bouwknoop aan een van de drie basisregels voldoet, is de bouwknoop EPB aan-
vaard. 

Noot: Het is belangrijk om duidelijk te definiëren wat wel en wat niet tot de isolatielaag van een 
scheidingsconstructie van het verliesoppervlak behoort. De isolatielaag van een scheidingscon-
structie van het verliesoppervlak is per definitie de bouwlaag met de grootste warmteweerstand. 
In de meeste gevallen is het duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, bijvoorbeeld in het geval van 
een klassieke spouwmuur of een massieve muur in metselwerk met buitenisolatie. De isolatielaag 
kan ook uit meerdere bouwlagen bestaan (bouwfolies moeten hierbij verwaarloosd worden, op 
voorwaarde dat de uitvoering correct is zoals vermeld hiervoor). Voorwaarde is dat:  

o de bouwlagen onafgebroken op elkaar volgen en 
o er zich geen luchtlaag tussen bevindt en  
o elk van de bouwlagen een λ-waarde heeft die kleiner is dan of gelijk is aan 0,2 W/mK.  

Als hieraan voldaan is, moeten de bouwlagen als een “homogene” isolatielaag beschouwd 
worden, met een dikte d die gelijk is aan de som van de afzonderlijke dikten di en de warmte-
weerstand R die gelijk is aan de som van de afzonderlijke warmteweerstanden Ri. Voor een 
niet-homogene bouwlaag wordt de totale warmteweerstand R bepaald aan de hand van de 
combinatiemethode zoals vermeld in het eerste deel van dit hoofdstuk. 

Noot: Een ononderbroken opeenvolging van bouwlagen die aan de bovenstaande voorwaarden vol-
doen, moet beschouwd worden als “de” isolatielaag. Men kan dus niet kiezen om slechts 1 van de 
bouwlagen als isolatielaag te beschouwen! Dit is om te vermijden dat de basisregels, waarvan de 
strengheid gelinkt is aan de isolatiekwaliteit van de isolatielagen, te laks kunnen aangewend wor-
den. Dit betekent dat in de basisregels steeds de gesommeerde dikte d en de totale warmteweer-
stand R van de gehele isolatielaag moeten gebruikt worden.  
 

2.3.4.1.1 Basisregel 1 

Een bouwknoop wordt beschouwd als een EPB-aanvaardbare bouwknoop wanneer de isola-
tielagen van twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak ter plaatse van de aanslui-
ting minstens gedeeltelijk en rechtstreeks op elkaar aansluiten. De contactlengte van de iso-
latielagen moet minstens voldoen aan volgende eisen:  

 

Basisregel 1 
dcontact ≥ ½ x min (d1;d2) 

met 
dcontact   = de contactlengte van isolatiematerialen gemeten tussen de koude 

en warme zijde; 
 
d1 en d2  = de respectievelijke diktes van de isolatielagen van de 2 samenko-

mende scheidingsconstructies 
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Figuur 2.17. Contactlengte 

  

 
Bij raam- of deurprofielen zonder thermische onderbreking blijft de formulering van basis-
regel 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 die loodrecht 
op het glasoppervlak staat. 

Figuur 2.18. Contactlengte bij deur en raamprofielen 
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Bij raam- of deurprofielen met thermische onderbreking wordt niet gewerkt met de alge-
mene formulering van basisregel 1, maar geldt enkel dat de isolatielaag rechtstreeks in con-
tact moet staan met de thermische onderbreking en dit over de volledige breedte van de ther-
mische onderbreking 

 

Figuur 2.19. Contactlengte bij deur en raamprofielen met thermische onderbreking 

 
 

2.3.4.1.2 Basisregel 2 

Indien de isolatielagen niet rechtstreeks op elkaar aansluiten, maar de thermische snede ge-
garandeerd kan worden door tussenvoeging van isolerende delen, moet tegelijk aan drie voor-
waarden voldaan zijn: 

1) λisolerend deel ≤ 0,2W/mK; 
2) Alle overlappingen moeten voldoen aan de overlappingseis (zie basisregel 1); 
3) R-waarde moet voldoen aan de R-waarde-eis. 

Dit houdt in dat: 

1) De λ-waarde van elk isolerend deel moet ≤ 0,2W/mK. Deze warmtegeleidbaar-
heid moet bepaald worden in overeenstemming met de methoden, zoals vermeld 
in het eerste deel van dit hoofdstuk of met Bijlage A van het transmissiereferen-
tiedocument. 

Noot: 1. Ter plaatse van een isolerend deel zijn er soms mechanische bevestigingen nodig die de 
isolerende delen plaatselijk doorboren zoals doken om vensters te verankeren, bevestigingsplug-
gen, … 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 strekkende meter lineaire bouwknoop. 

2. Plaatselijke onderbrekingen van het isolerende deel door een ander materiaal met een warmte-
geleidbaarheid kleiner dan of gelijk aan 0,2 W/mk, zijn enkel toegestaan indien het volumeaandeel 
van het ander materiaal kleiner dan of gelijk is aan 10 % per strekkende meter lineaire bouw-
knoop. 
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2)De contactlengte-eis 

Deze eis van basisregel 2 is nauw verbonden met basisregel 1. De situatie waarin twee isola-
tielagen 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 dikten van de samenkomende delen of lagen een rol in de formu-
lering van de eis: 

Contactlengte-eis 

𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄,𝒊𝒊  ≥ 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦�
𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒑𝒑𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄

𝟐𝟐
 ;  
𝒅𝒅𝒙𝒙
𝟐𝟐
� 

Met  

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

dinuslating part = de dikte van een isolerend deel; 

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

Figuur 2.20. Contactlengte-eis van basisregel 2 

 

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 met thermische onderbreking, dan geldt 
enkel dat het isolerend deel rechtstreeks in contact moet staan met de thermische onderbre-
king en dit over de volledige breedte van de thermische onderbreking. 

3) R-waarde-eis 

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.  
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In formulevorm wordt dit: 

R-waarde-eis : 𝑹𝑹 ≥ 𝒎𝒎𝒊𝒊𝒄𝒄 �𝑹𝑹𝟏𝟏
𝟐𝟐

;  𝑹𝑹𝟐𝟐
𝟐𝟐

 ;𝟐𝟐� 

met 

R  = de warmteweerstnad van een isolerend deel; 

R1 en R2  = de warmteweerstanden van de isolatielagen van de scheidingsconstructies 

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 ver-
laagd tot 1,5 m²K/W. 

R-waarde-eis : 𝑹𝑹 ≥ 𝒎𝒎𝒊𝒊𝒄𝒄 �𝑹𝑹𝟏𝟏
𝟐𝟐

;  𝟏𝟏,𝟓𝟓� 

met 

R  = de warmteweerstnad van een isolerend deel; 

R1  = de warmteweerstand van de isolatielaag van de opake scheidingsconstructie 

Zoals al gemeld in het eerste deel van dit hoofdstuk is de R-waarde (m2K/W) gedefinieerd als  

R = d/ λ 

met d = de dikte, uitgedrukt in m en λ de warmtegeleidbaarheid in W/mK van het isolerend 
deel. Voor het bepalen van de dikte moet een onderscheid gemaakt worden tussen rechthoe-
kige delen en niet-rechthoekige delen. 

Bij rechthoekige isolerende delen (het meest voorkomende geval) moet de dikte d steeds 
gemeten worden loodrecht op de thermische snedelijn die er doorheen loopt. Hoe een ther-
mische snedelijn moet getekend worden, is uitgelegd in de volgende noot. Doorkruist de ther-
mische 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 2.21. Thermische snede 

 
 

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.  

  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

47 

 

Figuur 2.22. Niet rechthoekige isolerende delen 

 
 
Noot: Thermische snedelijn. Wanneer van de ene isolatielaag een ononderbroken lijn kan gete-
kend 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 vermij-
den, wordt er opgelegd dat een thermische snedelijn zoveel mogelijk parallel moet lopen aan de 
begrenzingen van 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).  
Voldoet de R-waarde-eis voor één thermische snedelijn, dan voldoet ze voor alle thermische sne-
delijnen.  

Figuur 2.23. Variante thermische snedelijnen 

 

 

Bij raam- en deurprofielen mét thermische onderbreking moet een thermische snedelijn 
doorheen de thermische onderbreking lopen  

Figuur 2.24. Snedelijn moet aansluiten op thermische onderbreking 
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2.3.4.1.3 Basisregel 3 

Basisregel 3 veronderstelt dat de warmtestroom steeds de gemakkelijkste weg van binnen 
naar buiten volgt. Is de thermische snede niet behouden, dat betekent dit dat de warmtestroom 
de weg volgt doorheen de onderbreking van de isolatielaten naar buiten, de zogenaamde “weg 
van de minste weerstand” 

De weg van de minste weerstand wordt gedefinieerd als het kortste traject tussen de binnen-
omgeving en de buitenomgeving of een aangrenzende onverwarmde ruimte dat nergens een 
isolatielaag of een isolerend deel met een warmteweerstand groter dan of gelijk aan het klein-
ste van R1 en R2 snijdt, met R1 en R2 de warmteweerstanden van de isolatielagen van de twee 
flankerende scheidingsconstructies van het verliesoppervlak, bepaald volgens nadere specifi-
caties van de minister, in m²K/W. 

De totale lengte li van de weg van de minste weerstand, moet voldoen aan de volgende 
voorwaarde: 

li ≥ 1 m 

Blijkt de totale lengte van het kortste traject kleiner te zijn van 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.  

 

Figuur 2.25.Lengte van de weg van de minste weerstand (rode lijn) ≥ 1 m 

 
 

2.3.4.2 Warmtedoorgangscoëfficiënt van de bouwknoop Ψe ≤ Ψe,lim  

Als met een gevalideerde numerieke berekening kan aangetoond worden dat de Ψe-waarde 
van een bouwknoop kleiner dan of gelijk is aan de overeenkomstige grenswaarde, dan is de 
bouwknoop EPB-aanvaard. De grenswaarden voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt 
Ψe,lim worden gedefinieerd per type bouwknoop volgens tabel 2.14. 
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Voor een lineaire bouwknoop die zich op de grens bevindt van twee of meer beschermde volu-
mes, moet enkel het eigen aandeel in de Ψe-waarde van de lineaire bouwknoop, berekend aan 
de hand van een gevalideerde numerieke berekening, kleiner dan of gelijk aan de overeen-
komstige grenswaarde gedeeld door het aantal beschermde volumes waarin de lineaire bouw-
knoop betrokken is. 

Indien er een combinatie optreedt van meerdere types lineaire bouwknopen waarvan de af-
zonderlijke typologieën moeilijk opsplitsbaar zijn, mag voor deze combinatie één totale Ψe-
waarde bepaald worden aan de hand van een gevalideerde numerieke berekening. Deze 
waarde moet kleiner zijn dan of gelijk aan de som van de Ψe,lim -waarden van de afzonderlijke 
typologieën die erin voorkomen. 

 

Tabel 2.14. Grenswaarden voor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt 

Ψe,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. funderingsaanzetten 0,05 W/m.K 

.5. balkons – luifels 0,10 W/m.K 

.6. aansluitingen van een scheidingsconstructie binnen eenzelfde be-
schermd volume of tussen 2 verschillende beschermde volumes op een 
scheidingsconstructie van het verliesoppervlak 

0,05 W/m.K 

.7. alle lineaire bouwknopen die niet onder 1 t.e.m. 6 vallen 0,00 W/m.K 

(1) met uitzondering van funderingsaanzetten. 

(2) voor een buitenhoek moet de hoek α – gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van 
de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak – voldoen aan 180°< α<360°. 

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

 

Opmerking: men kan voor de bouwknopen eveneens gebruik maken van de conservatieve 
waarden bij ontstentenis. Deze moeten dan apart in de berekening worden toegepast en vallen 
buiten de scope van bovenstaande als aanvaardbare bouwknoop. De waarden bij ontstentenis 
staan vermeld in onderstaande tabel 2.15 en tabel 2.16. 
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Tabel 2.15. Waarden bij ontstentenis voor lineaire bouwknopen  

 

.1. bouwknoop zonder thermische onderbreking met lineaire door-
verbindingen in metaal of gewapend beton 

0,90 + Ψe,lim   (*)  W/m.K 

.2. bouwknoop met thermische onderbreking met puntsgewijze door-
verbindingen in metaal 

0,40 + Ψe,lim   (*)  W/m.K 

.3. andere 0,15 + Ψe,lim   (*)  W/m.K 

(*)  Ψe,lim   uit tabel 2.1.4  

 

Tabel 2.16. Waarden bij ontstentenis voor bouwpuntknopen 

 

.1. onderbreking van de isolatielaag door metalen elementen 

(z = zijde van het omschreven vierkant, in m) 

4,7 * z + 0,03 W/K 

.2. onderbreking van de isolatielaag door andere materialen dan me-
taal 

(A = sectie van de onderbreking, in m²) 

3,8 * A + 0,1 W/K 

 

2.4 K-peil of het peil van globale warmte-isolatie 
a) Bepaling van oppervlakten en volumes 

Het deel van het gebouw (beschermd volume, aangrenzend onverwarmde ruimte, …) waarvoor 
de warmteoverdrachtscoëfficiënt moet berekend worden, moet eenduidig gedefinieerd zijn. 

• Oppervlakteberekening van de buitenwanden 

Figuur 2.26. Afmetingen van een gebouw 

 

Voor de berekening van de oppervlakten van de schilelementen, d.w.z. de scheidingsconstruc-
ties die het beschermd volume van het gebouw scheiden van de buitenomgeving, de grond en 
de aangrenzend onverwarmde ruimten, moeten de buitenafmetingen gebruikt worden (afme-
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tingen c van bovenstaande figuur), zodat de volledige gebouwenschil als een gesloten omhul-
lende oppervlakte kan beschouwd worden. Voor vensters en deuren worden daarbij de afme-
tingen van de dagopeningen (gezien van buiten) als afmetingen genomen. 

Deze methode moet consequent gebruikt worden bij alle berekeningen die de thermische 
prestaties van de gebouwen behandelen. 

• De oppervlakten van alle binnenwanden worden bepaald op basis van de binnen-
afmetingen (afmetingen a van bovenstaande figuur). 

• De oppervlakten van gebogen wanden worden bepaald aan de hand van het ont-
wikkelde buitenoppervlak, tenzij andere specifieke voorwaarden gelden. 

• Het volume van een gebouw of een deel ervan wordt bepaald op basis van de bui-
tenafmetingen met inbegrip van het volume van de binnenafmetingen. Gemeen-
schappelijke wanden tussen twee beschermde volumes behoren voor de helft tot 
het ene en voor de helft tot het andere beschermde volume. 

b) Peil van globale warmte-isolatie 

In deze paragraaf wordt de term “gebouw” gebruikt voor zowel een gebouw in zijn geheel als 
een deel van een gebouw waarvoor een aparte K-peil eis geldt. 

• De volumecompactheid van een gebouw wordt gegeven door de verhouding vo-
lume van het gebouw tot zijn totale verliesoppervlakte: 

C = V/AT [m3/m2 = m] 
met 
V: het volume van het gebouw op basis van zijn buitenafmetingen; 
AT: de totale verliesoppervlakte van het gebouw op basis van zijn buitenafmetingen. 

• De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Um is de verhouding van de totale 
warmtedoorgangscoëfficiënt HT tot de totale verliesoppervlakte AT 

Um = HT/AT [W/m2K] 
 met 
 HT = de totale warmtedoorgangscoëfficiënt van het gebouw; 

AT: de totale verliesoppervlakte van het gebouw op basis van zijn buitenafmetingen. 

• Het peil van globale warmte-isolatie wordt gegeven door de verhoudiing van de 
gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Um tot een referentiewaarde, vermenig-
vuldigd met 100 

K = (Um/Um,ref) x 100 
 met  
 Um = de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, zoals hiervoor bepaald 

Um,ref = de referentiewaarde voor de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, zoals 
hierna bepaald. 
o Als C ≤ 1m : Um,ref = 1   W/m2K 
o Als 1m < C < 4m : Um,ref = (C+2)/3 W/m2K 
o Als 4m ≤ C : Um,ref = 2   W/m2K 
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De K-waarde moet afgerond worden op een geheel getal, waarbij naar boven afge-
rond moet worden vanaf het deel na de komma dat groter of exact gelijk is aan een 
half (…,5000…). In de communicatie wordt het getal voorafgegaan door de letter K. 
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3 Akoestische isolatie 

3.1 Prestatiecriteria in de Belgische normalisatie 
In 2008 verscheen het eerste deel van de nieuwe normenreeks NBN S01-400-1 tot x. Deze 
vervangen de oude prestatiecriteria vermeld in de normen NBN S01-400:1977 en NBN S01-
401:1987. De volgende delen zijn nu al verkrijgbaar: 

• NBN S01-400-1: 2008 Akoestische criteria voor woongebouwen; 
• NBN S01-400-2: 2012 Akoestische criteria voor schoolgebouwen. 

Momenteel  werkt de normcommissie “Akoestiek” (NBN TC 126) aan het derde deel, namelijk 
“NBN S01-400:3: Akoestische criteria voor niet-residentiële gebouwen”.  

Toch werd al in de NBN S01-400-2 gekozen voor grootheden die voor een deel rekening hou-
den met de mogelijke ontwikkeling op Europees en internationaal vlak door de toevoeging van 
spectrumaanpassingsterm “C” aan de eengetalsaanduidingen die in deel 1 aangewend wor-
den. 

Naast eisen met betrekking tot lucht- en contactgeluidsisolatie, en gevelisolatie, leggen bo-
vengenoemde normen ook eisen op met betrekking tot installatielawaai en nagalm in gebou-
wen. Deze laatsten vallen niet binnen het beoogde toepassingsgebied van deze STS. Meer in-
formatie kan verkregen worden bij de fabrikant van de gekozen metselsteen.  

3.2 Definities en symbolen 
Gezien de specificiteit worden voor een goed begrip hierna eerst nog enkele definities en sym-
bolen gegeven: 

Luchtgeluidisolatie 

DnT,w [dB]: Het volgens NBN EN ISO 717-1:1997 gewogen gestandaardiseerde geluiddrukni-
veauverschil tussen twee ruimten, gemeten in situ. Dit steunt op de meting per tertsband van 
het gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil DnT tussen twee ruimten, gemeten in situ 
volgens NBN EN ISO 140-4: 1998, op basis van de volgende formule: 

DnT = L1 - L2 + 10lg(T/T0) [dB] 

met: 

• L1[dB]:Het gemiddelde geluiddrukniveau gemeten per tertsband in de zendruimte 
volgens NBN EN ISO 140-4:1998; 

• L2[dB]:Het gemiddelde geluiddrukniveau gemeten per tertsband in de ontvangst-
ruimte volgens NBN EN ISO 140-4:1998; 

• T [s]: de nagalmtijd gemeten in de ontvangstruimte; 
• T0[s]: de referentienagalmtijd in de ontvangstruimte: T0= 0,3 s voor volumes kleiner 

dan of gelijk aan 20 m³, T0 = 0,02V-0.1 s voor volumes meer dan 20 m³ tot en met 30 
m³ en T0=0.5 s voor volumes groter dan 30 m³. 

DA [dB]:Het gewogen gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimten ge-
meten in situ en aangepast aan een roze ruis als bronspectrum: DA=DnT,w+C. De weegprocedure 
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en de toepassing van de spectrale aanpassingsterm C zijn beschreven in NBN EN ISO 717-1. 
Ze steunt op de in-situ meting in tertsbanden van het gestandaardiseerde geluiddrukniveau-
verschil DnT tussen twee ruimten (zie hierboven). 

Opmerking: De grootheid DnT,w wordt gebruikt om de prestatiecriteria voor de luchtgeluidisolatie 
vast te leggen voor woongebouwen, DA wordt gebruikt voor de prestatiecriteria voor schoolgebou-
wen. 

Contactgeluidisolatie 

L’nT,w[dB]: Het volgens NBN EN ISO 717-2:1997 gewogen gestandaardiseerde contactgeluid-
drukniveau gemeten in situ. Dit steunt op de meting in situ van het gestandaardiseerde con-
tactgeluiddrukniveau L’nT per tertsband volgens NBN EN ISO 140-7:1998, op basis van de vol-
gende formule: 

L’nT = L2 + 10lg(T0/T) [dB] 
met 

• L2[dB]:Het gemiddelde geluiddrukniveau gemeten per tertsband in de ontvangst-
ruimte volgens NBN EN ISO 140-7:1998; 

• T en T0: zie hiervoor. 

L’I [dB]: Het gewogen gestandaardiseerde contactgeluiddrukniveau gemeten in situ en gecor-
rigeerd zodat het meer representatief is voor A-gewogen loopgeluiden: L’I=L’nT,w + CI. De weeg-
procedure en de toepassing van de spectrale aanpassingsterm CI zijn beschreven in NBN EN 
ISO 717-2. Ze steunt op de in-situ meting in tertsbanden van het gestandaardiseerde contact-
geluiddrukniveau L’nT,.  

Opmerking: 
De grootheid L’nT,w wordt gebruikt om de prestatiecriteria voor de luchtgeluidisolatie vast te leggen 
voor woongebouwen, L’I wordt gebruikt voor de prestatiecriteria voor schoolgebouwen. 

Gevelisolatie 

DAtr[B]: Het gewogen, gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil voor een gevelvlak met 
het typespectrum voor wegverkeerslawaai volgens NBN EN ISO 717-1:1997:   
DAtr = D2m,nT,w + Ctr. Dit steunt op de meting in situ per tertsband van het gestandaardiseerde 
geluiddrukniveauverschil D2m,nT voor een gevelvlak volgens NBN EN ISO 140-5:1998 op basis 
van de volgende formule: 

D2m,nT= L1,2m - L2 + 10lg(T/T0) [dB] 
met:  

• L1,2m[dB]:Het geluiddrukniveau gemeten per tertsband op 2 m loodrechte afstand 
van het centrum van het gevelvlak bij toepassing van de meetmethode NBN EN ISO 
140-5:1998 ter bepaling van D2m,nT. Ze wordt bij voorkeur gelijktijdig met L2geme-
ten; 

• L2 [dB]:Het gemiddelde geluiddrukniveau gemeten per tertsband in de ontvangst-
ruimte als gevolg van de geluidtransmissie enkel door het gevelvlak volgens NBN 
EN ISO 140-5:1998 ter bepaling van D2m,nT. Ze wordt bij voorkeur gelijktijdig met 
L1,2m gemeten; 
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• C; Ctr[dB]: Spectrale aanpassingstermen die rekening houden met specifieke spec-
tra zoals beschreven in NBN EN ISO 717-1:1997 voor luchtgeluid; 

• T en T0: zie hoger. 
 

LA[dB]: De A-gewogen grootheid die voor elk gevelvlak van de te beschermen ruimte uit de 
grootheid LAref berekend wordt via de methode in de normatieve bijlage E. De eisen voor de 
isolatie van een gevelvlak worden uit LA afgeleid. 

LAref[dB]: LAref wordt bepaald uit metingen in een referentiemeetpunt buiten op 2 m hoogte bo-
ven het maaiveld en op 2 m loodrechte afstand van het midden van de akoestisch meest belaste 
gevel van het gebouw waarin de te beschermen ruimte gelegen is. Indien het duidelijk is dat 
dit referentiepunt zich niet vóór het meest belaste gevelvlak bevindt (bv. bij afscherming van 
de lawaaibron), dan moet het meetpunt op 2 m vóór het midden van het meest belaste gevel-
vlak gekozen worden. LAref is gelijk aan het A-gewogen equivalent geluiddrukniveau LAeq,Tm van 
het omgevingslawaai over een tijdsinterval Tm van minstens 30 minuten gemeten tijdens de 
normale schooluren op een tijdstip dat representatief is voor de mogelijke hinder door het om-
gevingslawaai. LAref kan ook uit een tabel in de norm afgeleid worden in functie van een be-
schrijving van de omgeving. Dit leidt echter veelal tot een overschatting van LAref en dus van de 
gestelde eisen. 

3.3 Akoestische criteria voor woongebouwen (NBN S01-
400-1) 

3.3.1 Inleiding 

De akoestische criteria van woongebouwen zijn vastgelegd in de norm NBN S 01-400-1. De 
criteria in de norm gelden als regels van de goede praktijk voor gebouwen die geheel of ge-
deeltelijk voor bewoning bestemd. 

De voorliggende norm bepaalt de vereiste akoestische prestaties van het afgewerkte gebouw 
voor het bekomen van een “normaal” of van een “verhoogd akoestisch comfort” in gebouwen 
die geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn. Evaluatiemetingen kunnen slechts uit-
gevoerd worden indien alle voor de meting relevante omstandigheden gerealiseerd zijn.  

De vooropgestelde eisen aan het afgewerkte gebouw zijn ook de uitgangspunten bij het uit-
werken van een ontwerp. Zij spelen daarom mee in het ontwerp, in de detaillering en in de 
uitvoeringswijzen. 

Er bestaan prestatie-eisen voor de gevelisolatie, voor de geluidisolatie tussen woningen, voor 
de contactgeluidisolatie en voor technisch installatielawaai. In de norm wordt gewerkt met 
twee prestatieniveaus bij een normale lucht- en contactgeluidbelasting: 

• de vereisten voor een normaal akoestisch comfort en; 
• de vereisten voor een verhoogd akoestisch comfort. 

Normaal akoestisch comfort is het minimaal kwaliteitsniveau waarbij de vereisten in verband 
met het akoestisch comfort erop gericht zijn om tevredenheid bij een ruime meerderheid van 
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de gebruikers te verzekeren. Deze wordt op meer dan 70 % van de gebruikers geraamd voor 
de lucht- en contactgeluidisolatie onder een normale geluidbelasting. 

Verhoogd akoestisch comfort is het hoogste akoestische kwaliteitsniveau binnen deze norm, 
Het percentage tevreden bewoners wordt op meer dan 90 % van de gebruikers geraamd voor 
de lucht- en contactgeluidisolatie onder een normale geluidbelasting. De vereisten voor een 
verhoogd akoestisch comfort zijn van toepassing wanneer de initiatiefnemers van het bouw-
project (opdrachtgever, koper, …) speciale verlangens in die zin uiten of wanneer aan de toe-
komstige bewoners deze eigenschap toegezegd wordt door verkoper of verhuurder. 

Opmerking: Als gevolg van ontwikkelingen binnen de internationale en Europese normalisatie, zullen  
ook de 3 recente normen al iets aangepast worden. Door de opkomst van lichtere bouwwijzen wordt de 
laagfrequente geluidisolatie steeds belangrijker. De internationaal genormaliseerde meetmethoden en 
de berekeningen van de eengetalsaanduidingen houden hiermee in de nabije toekomst rekening. Aan-
gezien de prestatie-eisen volgens deze internationale eengetalsaanduidingen gebeuren, moeten dan 
ook de Belgische normen worden aangepast. In de toekomst zal men daarom drie akoestische presta-
tieniveau’s invoeren : A, B en C, wat zal leiden tot andere prestatiecriteria 

Normale luchtgeluidbelasting: onder een normale luchtgeluidbelasting in een naburige 
ruimte worden A-gewogen geluiddrukniveaus kleiner dan 80 dB begrepen. 

Normale contactgeluidbelasting: onder een normale contactgeluidbelasting in een naburige 
ruimte wordt elk geluid begrepen dat ontstaat door de impact op een vloerconstructie bij nor-
male stap- en loopgeluiden, het verschuiven van licht meubilair dat vlot kan verschoven wor-
den en de impact van licht speelgoed. 

In alle gevallen is grote aandacht vereist van ontwerpers en uitvoerders. Maar het bereiken 
van een verhoogd akoestisch comfort vraagt om een expliciete vermelding in de technische 
beschrijving, om specifieke oplossingen en om een deskundige behandeling. 

De eisen met betrekking tot de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen appartementen en 
nieuwbouw rijwoningen uit de norm zijn respectievelijk samengevat in de tabel 3.1 en tabel 3.2. 

De aanwezigheid van boven- en onderburen maakt de akoestische problematiek bij apparte-
menten een stuk moeilijker dan bij rijwoningen. Zo worden er in dit geval ook eisen gesteld in 
verticale, horizontale en zelfs diagonale richting. Bij boven elkaar gelegen appartementen ligt 
de contactgeluidsisolatieproblematiek bovendien veel gevoeliger en moet men bijzondere 
aandacht besteden aan de bepaling van het installatielawaai. Het risico op akoestische hinder 
is bij appartementen met andere woorden veel groter dan bij rijwoningen. Gelukkig ligt het 
verwachtingspatroon ten aanzien van het akoestische comfort bij appartementsbewoners 
doorgaans iets minder hoog dan bij de bewoners van een rijwoning. Dit is de reden waarom de 
eisen voor de luchtgeluidsisolatie tussen appartementen iets minder streng zijn dan tussen 
rijwoningen. 

Bij metingen worden de proeven uitgevoerd in een voor de beproeving relevante graad van 
afwerking van de ruimten. 
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3.3.2 Criteria voor de luchtgeluidisolatie van woongebouwen 

In de volgende tabellen zijn de eisen van luchtgeluidisolatie voor rijwoningen (tabel 3.1.) en 
appartementen (tabel 3.2.) weergegeven voor de twee kwaliteitsniveaus. 

Tabel 3.1. Criteria van luchtgeluiden voor rijwoningen 

ZENDRUIMTE 
buiten de woning 

ONTVANGSTRUIMTE 
binnen de woning 

Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoes-
tisch comfort 

Elke ruimte  
Elke ruimte uitgezon-
derd een technische 
ruimte of inkomhal 

DnT,w≥ 58 dB DnT,w≥ 62 dB 

ZENDRUIMTE 
binnen de woning 

ONTVANGSTRUIMTE 
binnen de woning 

Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoes-
tisch comfort 

Slaapkamer, keuken, 
woonkamer en badka-
mer (die niet alleen toe-
behoort aan de slaapka-
mer/ontvangstruimte) 

Slaapkamer, studeer-
ruimte DnT,w ≥ 35 dB DnT,w ≥ 43 dB 

 

Tabel 3.2. Criteria van luchtgeluiden voor appartementen  

ZENDRUIMTE 
buiten de woning 

ONTVANGSTRUIMTE 
binnen de woning 

Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoestisch 
comfort 

Elke ruimte 
Elke ruimte uitgezon-
derd een technische 
ruimte of inkomhal 

DnT,w ≥ 54 dB DnT,w ≥ 58 dB 

ZENDRUIMTE 
binnen de woning 

ONTVANGSTRUIMTE 
binnen de woning 

Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoestisch 
comfort 

Slaapkamer, keuken, 
woonkamer en badka-
mer (die niet alleen 
toebehoort aan de 
slaapkamer/ontvangst-
ruimte) 

Slaapkamer, studeer-
ruimte 

DnT,w ≥ 35 dB DnT,w ≥ 43 dB 

 
Noot: 

-  Indien in een bestaande of op te richten ruimte buiten de woning (zendruimte) andere acti-
viteiten dan woonactiviteiten doorgaan (bv. winkel, bureel, vergaderruimte, horeca,..), dan 
wordt de vereiste isolatiewaarde met (LAeq,T– 80) dB verhoogd indien deze waarde positief 
is. (bv.: voor een café waar LAeq = 87 dB(A)en die grenst aan een andere woning, is de 
eis voor de rijwoning voor normaal akoestisch comfort DnT,w: ≥ 58 + (87 - 80) = 65 dB) 
Bij impulsachtige of kortstondige luchtgeluidbelasting moet de vereiste isolatiewaarde met 
(LAF5,T – 80) dB verhoogd worden indien deze waarde positief is. LAeq,Ten LAF5,T zijn de ver-
wachte of gemeten waarden binnen deze ruimte buiten de woning (zendruimte). Deze be-
treffen een tijdsinterval T dat karakteristiek is in verband met vermoedelijke hinder in de 
ontvangstruimte. Deze waarde moet via een meting bepaald worden of moet als uitgangs-
punt in het bouwdossier opgegeven worden op het moment van het indienen van de bouw-
aanvraag. Extra maatregelen zijn vereist wanneer de lawaaibelasting belangrijke laagfre-
quente componenten bevat.  
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- Bij de toetsing van deze waarden in situ wordt er van uitgegaan dat een resultaat voldoet 
als het groter is dan of gelijk aan de normwaarde min 2 dB. Deze marge heeft te maken met 
onzekerheden op de prognose en met de beperkingen op de nauwkeurigheid van de meet-
technieken. 

- De eis vervalt indien in de zendruimte buiten de woning normaal geen luchtgeluidbelasting 
optreedt (bv. onbewoonde zolder, …). 

 

3.3.3 Criteria voor de beperking van het contactgeluid van woongebouwen 

In tabel 3.3 zijn de eisen van contactgeluidisolatie voor rijwoningen en appartementen weer-
gegeven voor de twee kwaliteitsniveaus.  

De vereisten op vlak van het gewogen gestandaardiseerd contactgeluiddrukniveau L’nT,w zijn 
maximaal toelaatbare waarden die niet mogen overschreden worden voor vloeren met of zon-
der vloerbedekking. 

Tabel 3.3. Criteria voor de beperking van de contactgeluiden voor rijwoningen en appartementen 

ZENDRUIMTE 

buiten de woning 

ONTVANGSTRUIMTE 

binnen de woning 

Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoestisch 
comfort 

Elke ruimte 
Elke ruimte uitgezonderd 
een technische ruimte of 
inkomhal 

L’nT,w ≤ 58 dB L’nT,w ≤ 50 dB 

Elke ruimte, uitgezonderd 
een slaapkamer 

slaapkamer L’nT,w ≤ 54 dB L’nT,w ≤ 50 dB 

ZENDRUIMTE 

binnen de woning 

ONTVANGSTRUIMTE 

binnen de woning 

Normaal akoestisch 
comfort 

Verhoogd akoestisch 
comfort 

Slaapkamer, keuken, 
woonkamer en badkamer 
(die niet alleen toebehoort 
aan de slaapkamer/ont-
vangstruimte) 

Slaapkamer, studeer-
ruimte 

/ L’nT,w ≤ 58 dB 

 
Noot:  

- Bij de toetsing van deze waarden op het afgewerkte gebouw wordt er van uitgegaan dat een 
resultaat voldoet als het kleiner of gelijk is aan de normwaarde verhoogd met 2 dB. Deze 
marge heeft te maken met onzekerheden op de prognose en met de beperkingen op de 
nauwkeurigheid van de meettechnieken. 

- Deze eisen zijn gericht op normale contactgeluiden op de vloer en treden bij woningen. In-
dien in de ruimte buiten de woning (zendruimte) andere activiteiten dan woonactiviteiten 
doorgaan (bv. winkel, bureel, vergaderruimte, horeca, …), dan moet de contactgeluidisolatie 
aangepast zijn aan de specifieke situatie. 

- De eis vervalt indien in de zendruimte buiten de woning normaal geen contactgeluidbelas-
ting optreedt (bv. onbewoonde zolder). 
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3.3.4  Criteria voor de gevelisolatie van woongebouwen 

a) Algemene eisen voor een gevelvlak van een te beschermen ruimte 

De bescherming van een ruimte tegen het omgevingslawaai voldoet indien aan minstens aan 
de waarden tan tabel 3.4 DAtr voor elk gevelvlak van de te beschermen ruimte voldaan wordt. 

Tabel 3.4. Criteria van gevelisolatie tegen omgevingslawaai 

 Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort 

Woonkamer, keuken, studeer-
ruimte en slaapkamer 

DAtr ≥ LA -34 + m dB (1) 

en DAtr ≥ 26 dB 

DAtr ≥ LA -30 + m dB (1) 

en DAtr ≥ 30 dB 

slaapkamer DAtr ≥ 34 + m dB (1)(2) 

Noot:  
- (1) De waarde m bedraagt 3 dB indien de te beschermen ruimte nog een ander gevelvlak 

bezit, waarbij de LA-waarden voor de beide gevelvlakken ≥ 60 dB zijn én waarbij beide ge-
velvlakken minstens een gevelelement met geluidverzwakkingsindex RAtr < 48 dB bevatten. 
In alle andere gevallen is m = 0 dB. 

- (2) De eis (2) is enkel van toepassing op de gevelvlakken van slaapkamers bij een belang-
rijke, nachtelijke lawaaibelasting ten gevolge van regelmatig vliegtuig- of spoorverkeer 
waarbij tussen 22 u “s avonds en 06 u “s morgens in een vrij te kiezen meetpunt op 2 m 
buiten voor het gevelvlak van een slaapkamer een LAeq,1s,max,T ≥ 70 dB vastgesteld kan worden 
en waarbij op redelijke wijze verondersteld mag worden dat dit niveau minstens drie maal 
per nacht gedurende minstens een nacht per week overschreden wordt. 

- Bij lawaaibelastingen ten gevolge van vliegtuig- of spoorverkeer leiden de gestelde eisen 
niet noodzakelijk tot de in de norm gebruikelijke, normale (70 % tevredenen) en verhoogde 
comfortdoelstellingen (90 % tevredenen). De norm beperkt zich noodzakelijkerwijze tot 
deze minimale vereisten. Indien aan de omstandigheden aangepast comfort gewenst is, zijn 
een specifieke studie en aangepaste maatregelen noodzakelijk. 

b) Eisen voor de gevelelementen 

Een gevelvlak bestaat veelal uit meerdere gevelelementen die door verschillende bouwacto-
ren kunnen geplaatst zijn. Slechts bij een nauwkeurige uitvoering met correcte aansluitings-
details en een voldoende akoestische prestatie van elk gevelelement kan aan de algemene 
eisen, zoals hiervoor vermeld, voldaan worden. 

De afleiding van de eisen van elk gevelelement kan gebeuren volgens de norm NBN EN 12354-
3:2000. Bij ontstentenis van een eis voor de akoestische prestatie van elk gevelelement van het 
gevelvlak in het bouwdossier, gelden de default-eisen die de deelverantwoordelijkheden voor 
elk van de intervenanten vastleggen (zie tabel 3.5). 
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Tabel 3.5. Eis voor de akoestische prestaties van gevelelementen (met inbegrip van de aanslui-
tingsdetails met een aangrenzend gevelelement) die deel uitmaken van een gevelvlak 

Eis voor de akoestische prestaties van gevelelementen (met inbegrip van aansluitingsdetails met een aangren-
zend gevelelement) die deel uitmaken van een gevelvlak van een woonkamer, keuken, studeerruimte en slaap-
kamer 

Alle gevelelementen, uitgezonderd ventilatieroosters RAtr ≥ DAtr + 3 + 10lg[3(Snetto + 5n)/V]   [dB] 
Ventilatieroosters, indien aanwezig DneAtr ≥ RAtr + 3    [dB] 

n: het aantal ventilatieroosters [-] of de getalwaarde van de totale lengte [m] van alle ventilatieroosters met gelijke 
akoestische prestatie DneAtr ≥   RAtr + 3 dB. Wanneer er geen ventilatierooster is, is n=0 

DAtr[dB]: de vereiste isolatiewaarde voor het gevelvlak volgens de algemene eisen van hiervoor. 

V [m3]: het volume van de te beschermen ruimte 

Snetto [m²]: de totale oppervlakte van de gevelelementen van het gevelvlak die door hun constructie-
keuze een RAtr< 48 dB hebben 

 
Noot: 

- Indien het gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil DAtr voldoet aan de eisen van het gevelvlak, 
vervallen de eisen met betrekking tot de akoestische prestaties van de gevelelementen. In het andere 
geval moeten de deelverantwoordelijkheden uit deze eisen aan de gevelelementen nagegaan worden. 

- Bij een correcte uitvoering en verzorgde aansluitingsdetails leiden de akoestische prestatie-eisen 
voor de verschillende gevelelementen in bovenstaande tabel tot een geluidisolatie DAtr voor het ge-
velvlak die voldoet aan de eisen voor het gevelvlak. Steeds moet het centrum van een ventilatierooster 
bij deze veronderstellingen minstens op een afstand van 30 cm geplaatst worden ten aanzien van elk 
naar buiten toe uitkragend vlak (een balkon en/of een naar buiten toe uitstekende wand) t.o.v. het 
gevelvlak waarin het rooster verwerkt zit. Indien dit niet het geval is moet de eis voor het ventilatie-
rooster verhoogd worden. Wanneer echter de eis voor DAtr ≥ 40 dB is, moet bijkomend rekening ge-
houden worden met flankerende geluidtransmissie. 

 
OPMERKING: 
Volgende eisen behoren niet specifiek tot metselwerk, maar kunnen gevonden worden in NBN S 01-
400-1:  

- Eisen met betrekking tot het bouwdossier; 
- Eisen met betrekking tot de controle van de gevelisolatie; 
- Eisen met betrekking tot het installatielawaai in verschillende ruimten; 
- Beperking van de overschrijding van het achtergrondgeluidniveau binnen slaapkamers en 

woonkamers; 
- Eisen met betrekking tot nagalmtijd en absorptie. 
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3.4 Akoestische criteria voor schoolgebouwen (NBN S01-
400-2) 

3.4.1 Inleiding 

De eisen van akoestische isolatie voor schoolgebouwen zijn vastgelegd in de norm NBN S 01-
400-2: 2012 “Akoestische criteria voor schoolgebouwen”. Door het KB van 30 september 2012 
(Koninklijk Besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau 
voor Normalisatie) wordt de norm van toepassing verklaard voor de bouw of verbouwde delen 
van schoolgebouwen sinds 1 januari 2013. 

De criteria zijn echter niet van toepassing op eventuele delen van het schoolgebouw met een 
verblijfsfunctie (zoals bv. in internaten) en eveneens niet op tijdelijke constructies(1). 

De voorliggende norm bepaalt de vereiste akoestische prestaties van het afgewerkte school-
gebouw. Dit betekent dat de betreffende metingen slechts kunnen uitgevoerd worden indien 
alle voor de meting relevante omstandigheden gerealiseerd zijn. De vooropgestelde eisen aan 
het afgewerkte gebouw zijn ook de uitgangspunten bij het uitwerken van een ontwerp. Zij spe-
len daarom mee in het ontwerp, in de detaillering en in de uitvoeringswijzen. 

Deze norm legt enerzijds de werkwijzen vast voor de prestatie-eisen en de evaluatiemethoden 
voor de lucht- en contactgeluidisolatie, voor het installatielawaai en voor de nagalm in school-
gebouwen.  

De door deze norm vastgelegde eisen vervallen wanneer specifieke bepalingen gelden. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn met betrekking tot de gevelisolatie in de buurt van luchthavens.  

De eisen aangaande lucht- en contactgeluidisolatie worden conform de geldende regels(2) uit-
gedrukt in eengetalsaanduidingen. De bepaling hiervan is het onderwerp van de afzonderlijke 
normen NBN EN ISO 717-1 en 2.  

De relatie tussen deze eisen aan het afgewerkte gebouw en de akoestische karakteristieken 
voor de gebouwdelen zoals deze in het laboratorium bepaald worden, vormt het onderwerp 
van de normreeks NBN EN 12354. 

3.4.2 Criteria voor de luchtgeluidisolatie van schoolgebouwen 

De eisen voor het gewogen gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimten 
DA zijn te respecteren minimumwaarden. Ze zijn opgegeven in Tabel 5.6 voor een aantal ge-
bruikelijke combinaties van functies in schoolgebouwen. Wanneer strengere akoestische cri-

                                                 
 
1 Tijdelijke constructies zijn constructies voor de tijdelijke huisvesting van onderwijsactiviteiten voor een 
periode van 5 jaar of minder. 

2 De vermelding of een niveauwaarde een weging heeft ondergaan, zoals bijvoorbeeld de A-weging, 
wordt volgens internationale afspraken (NBN EN ISO 80000-8:2007 Quantitiesand units - Part 8: 
Acoustics) steeds vermeld bij de grootheid en nooit bij de eenheid, voorbeeld: de eenheid van LAeq,T is 
[dB]. 
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teria van toepassing zijn, zoals wanneer de ontvangruimte gebruikt wordt door kinderen/leer-
lingen/studenten met auditieve of communicatieve beperkingen, moeten de eisen met 4 dB 
verhoogd worden. De vereiste waarden blijven echter beperkt tot 62 dB. Controlemetingen 
moeten volgens de in de tabel 3.6 aangegeven richting uitgevoerd worden. 

Tabel 3.6. Criteria van luchtgeluidisolatie (uitgedrukt in het gewogen gestandaardiseerd geluid-
drukniveauverschil DA) tussen vaak voorkomende ruimten in schoolgebouwen 

DA = DnT,w+ C [dB] Zendruimte 
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Leslokaal 44(6) 48 56(3) (1) 56 56 48 48 32 36 44(5) 

Kleuterklas (1) 44(6) 52(3) (1) 32 52 44 44 32 36 44(5) 

Lokaal voor muziekonder-
richt (1) (1) 52(3) (1) 56 56 (1) 48 32 36(3) 44(5) 

Studiezones / opzoekings-
ruimte 48 52 60(3) 40 60 60 52 52 32 36 44(5) 

Sporthal / turnzaal / binnen-
speelplaats / atelier 

(1) (1) (1) (1) 32 32 (1) 32 g.e. g.e. g.e. 

Leraarskamer (1) 44 52(3) (1) 52 52 44 44 (1) (1) (1) 

Sanitaire ruimte (1) (1) (1) (1) 32 32 (1) 32 g.e. g.e. g.e. 

Circulatieruimte / ontmoe-
tingsruimte 

(1) (1) (1) (1) g.e. g.e. 38(4) g.e. g.e. g.e. g.e. 

(1) Voor deze combinatie van functies, is een eis gesteld in de andere richting. 
(2) Binnenspeelplaatsen worden beschouwd als circulatieruimten voor kortstondig gebruik indien ze nooit gebruikt worden tijdens de 
lessen in aanliggende ruimten. 
(3) Voor specifiek luide muziekinstrumenten wordt de opdrachtgever aanbevolen deze eis te verhogen. 
(4) Deze eis moet gerespecteerd worden om privacyredenen. 
(5) Vermijd deuren tussen beide ruimten in het ontwerp. Indien een verbindingsdeur toch noodzakelijk is, moet deze akoestisch specifiek 
bestudeerd worden. 
(6) Deze vereiste wordt veelal niet behaald wanneer er een deur of venster wordt voorzien in de scheidingswand tussen twee klaslokalen. 
Om in dit geval toch een zekere basiskwaliteit te kunnen garanderen, wordt een minimale D A - waarde van 40 dB vereist. 
g.e. = geen eis 

 

Voor combinaties van functies die niet vermeld zijn in bovenstaande tabel 3.6, worden eisen 
vastgelegd in tabel 10 van NBN S 01-400-2 in functie van de normaal te verwachten luchtge-
luidproductie in de zendruimte en in functie van de geluidgevoeligheid van de ontvangruimte. 
De classificatie van ruimten volgens de te verwachten luchtgeluidproductie en geluidgevoelig-
heid is terug te vinden in tabel 9 van NBN S 01-400-2. Indien ruimten akoestisch niet ingedeeld 
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worden in het bouwdossier, wordt aangenomen dat ze geclassificeerd zijn zoals opgegeven in 
tabel 9 van NBN S 01-400-2.Het minimaal vereiste gewogen gestandaardiseerde geluiddruk-
niveauverschil DA tussen een ruimte in het schoolgebouw en een ruimte met een volume groter 
dan 25 m³ behorend tot een ander gebouw bedraagt 56 dB (in beide richtingen). Deze eis is 
gebaseerd op een normale luchtgeluidproductie. In volgende gevallen is een afzonderlijke 
akoestische studie vereist om de vereiste waarde aan te passen aan de specifieke situatie: 

• de ontvangruimte binnen het schoolgebouw heeft een zeer hoge geluidgevoelig-
heid volgens tabel 9 van NBN S 01-400-2; 

• de zendruimte binnen het schoolgebouw heeft een zeer hoge luchtgeluidproductie 
volgens tabel 9 van NBN S 01-400-2; 

• in de ruimte behorend tot een naburig gebouw zijn equivalente A-gewogen geluid-
drukniveaus hoger dan 80 dB of sterke geluiden van korte duur te verwachten. 

Bijzonderheden 
• Voor zendruimten waar aanzienlijk laagfrequent geluid/lawaaicomponen-ten te 

verwachten zijn (zoals muziekruimten, ateliers, parkeergarages,..) moeten bijko-
mende maatregelen getroffen worden om te voorzien in een voldoende efficiënte 
laagfrequente geluidisolatie naar naburige ruimten toe. 

• Bij toetsing van deze waarden op het afgewerkte schoolgebouw, voldoet een resul-
taat wanneer de meetwaarde minstens gelijk is aan de normwaarde verminderd 
met 2 dB. Deze marge heeft te maken met onzekerheden op de prognose en met 
de beperkingen op de nauwkeurigheid van de meettechnieken. 

• De vereiste isolatiewaarden in Tabel 3.6 wijken mogelijk af van de waarden verkre-
gen op basis van de classificatie van zendruimte en ontvangruimte volgens tabel 9 
van NBN S 01-400-2 en de overeenkomstige eisen uit tabel 10 van NBN S 01-400-
2. Voor de combinaties van functies vermeld in tabel 3.6, zijn niettemin enkel de ei-
sen uit tabel 3.6 van toepassing. 

3.4.3 Criteria voor de beperking van het contactgeluid van schoolgebouwen 

De akoestische metingen worden uitgevoerd volgens NBN EN ISO 140-7 in onbezette ruimten, 
in een voor de beproeving relevante graad van afwerking en bemeubeling. De meetrichting is 
aangegeven in tabel 3.7. 

De vereisten op vlak van het gewogen gestandaardiseerd contactgeluiddrukniveau L’I zijn 
maximaal toelaatbare waarden die niet mogen overschreden worden. Deze worden vermeld 
in tabel 3.7 voor een aantal gebruikelijke combinaties van functies in schoolgebouwen. Wan-
neer strengere akoestische criteria van toepassing zijn, zoals wanneer de ontvangruimte ge-
bruikt wordt door kinderen/leerlingen/ 

studenten met auditieve of communicatieve beperkingen, moeten deze maximumwaarden 
met 4 dB verlaagd worden. De vereiste waarden zijn echter nooit lager dan 45 dB. Controle-
metingen moeten volgens de in de tabel aangegeven richting uitgevoerd worden. 
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Tabel 3.7. Criteria van contactgeluidisolatie voor vaak voorkomende ruimten in schoolgebouwen. 
Maximaal toelaatbare waarden voor het gewogen gestandaardiseerd contactgeluidniveau L’I. 

L’I = L’nT,w+ 
CI[dB] 
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Lokaal voor muziek-
onderricht / studie-
zone 

55 50 60 55 
45 (te vermijden 
situatie) 60 (3) 55 (3) 50 

Leslokaal / Kleuter-
klas 60 55 65 60 

45 (te vermijden 
situatie) 65(3) 60(3) 55 

Opzoekingsruimte / 
leraarskamer 60 55 65 60 55 65(3) 60(3) 55 

Sporthal / turnzaal 65 65 g.e. g.e. 60 g.e. 65(3) 60 

Atelier / binnen-
speelplaats (2) / sa-
nitaire ruimte / cir-
culatieruimte / ont-
moetingsruimte 

g.e. g.e. g.e. g.e. 65 g.e. g.e. g.e. 

(1) Percussie-instrumenten en piano’s vergen een speciaal ontworpen lokale trillingsisolerende montage. Indien dit niet wordt 
voorzien, dan moeten ruimten met dergelijke instrumenten worden geclassificeerd als ruimten met een zeer hoge contactge-
luidproductie (zoals sporthallen) 

(2) Binnenspeelplaatsen worden beschouwd als circulatieruimten voor kortstondig gebruik indien ze nooit gebruikt worden tij-
dens de lessen in aanliggende ruimten 

(3) Enkel van toepassing indien de ontvangruimte een verdieping lager ligt of wanneer de circulatieruimte een trap is. 

g.e. = geen eis 

 

Voor combinaties van functies die niet vermeld zijn in tabel 3.7, worden eisen vastgelegd in 
tabel 11 van NBN S01-400-2 in functie van de normaal te verwachten contactgeluidproductie 
in de zendruimte en in functie van de geluidgevoeligheid van de ontvangruimte. De classificatie 
van ruimten volgens de te verwachten contactgeluidproductie en geluidgevoeligheid is terug 
te vinden in tabel 9 van NBN S01-400-2. Indien ruimten akoestisch niet ingedeeld worden in 
het bouwdossier, wordt aangenomen dat ze geclassificeerd zijn zoals opgegeven in tabel 9 van 
NBN S01-400-2. 

De maximaal toelaatbare waarde voor het gewogen gestandaardiseerd contactgeluiddrukni-
veau L’I tussen een ruimte van de school en een ruimte met een volume groter dan 25 m³ 
behorende tot een ander gebouw bedraagt 50 dB (in beide richtingen). Deze eis is gebaseerd 
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op een normale contactgeluidbelasting te wijten aan normale menselijke activiteiten. In vol-
gende gevallen is een afzonderlijke akoestische studie vereist om de vereiste waarde aan te 
passen aan de specifieke situatie: 

• de ontvangruimte binnen het schoolgebouw heeft een zeer hoge geluidgevoelig-
heid volgens tabel 9 van NBN S01-400-2; 

• de bronruimte binnen het schoolgebouw heeft een zeer hoge contactgeluidproduc-
tie volgens tabel 9 van NBN S01-400-2; 

• in de ruimte behorend tot een naburig gebouw zijn gevoelig hogere contactgelui-
den te verwachten. 

Bijzonderheden 
• Bij de toetsing van deze waarden in het afgewerkte schoolgebouw wordt er van uit-

gegaan dat een resultaat voldoet als het kleiner is dan of gelijk is aan de norm-
waarde verhoogd met 2 dB. Deze marge heeft te maken met onzekerheden op de 
prognose en met de beperkingen op de nauwkeurigheid van de meettechnieken. 

• De vereiste contactgeluidniveaus in tabel 3.7 wijken mogelijk af van de waarden 
verkregen op basis van de classificatie van bron- en ontvangruimte volgens tabel 9 
van NBN S01-400-2 en de overeenkomende eisen uit tabel 11 van NBN S01-400-2. 
Voor de combinaties van functies vermeld in tabel 3.7, zijn niettemin enkel de eisen 
uit tabel 3.7 van toepassing. 

3.4.4 Criteria voor de gevelgeluidisolatie van schoolgebouwen 

a) Algemene eisen voor een gevelvlak van een te beschermen ruimte 

De bescherming van een ruimte tegen het omgevingslawaai voldoet, indien aan minstens aan 
de volgende waarden DAtr voor elk gevelvlak van de te beschermen ruimte voldaan wordt: 

Tabel 3.8. Eisen met betrekking tot gevelisolatie voor schoolgebouwen 

Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort 

DAtr ≥ LA - LAeq,nT,stat + m dB (1) 
en DAtr ≥ 26 dB (2) 

DAtr ≥ LA - LAeq,nT,stat + 4 + m dB (1) 
en DAtr ≥ 30 dB (2) 

(1) De waarde m bedraagt 3 dB indien de te beschermen ruimte nog een ander gevelvlak 
bezit, waarbij de LA-waarden voor de beide gevelvlakken ≥60 dB zijn én waarbij beide ge-

velvlakken minstens een gevelelement met geluidverzwakkingsindex R Atr < 48 dB bevatten. 
In alle andere gevallen is m = 0 dB. 

(2) Deze eis moet met 8 dB verhoogd worden indien het gevelvlak grenst aan een speel-
plaats die gebruikt wordt tijdens lessen in de te beschermen ruimte. Indien deze speel-
plaats gedeeltelijk of volledig overdekt is door een afdak dat grenst aan de gevel van het 
gevelvlak, dan moet de eis echter met 12 dB verhoogd worden in het geval het gevelvlak 
zich onder het afdak bevindt 

 
 
Noot: In de ontwerpfase moeten gevelvlakken met een vereiste DAtr hoger dan 38 dB vermeden wor-
den. Dit kan het geval zijn wanneer de buitenomgeving zeer luidruchtig is of wanneer de ruimten 
als zeer geluidgevoelig aanzien worden. Een bufferruimte kan in dat geval een oplossing bieden. 
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b) Eisen voor de gevelelementen 

Een gevelvlak bestaat veelal uit meerdere gevelelementen die door verschillende bouwacto-
ren kunnen geplaatst zijn. Slechts bij een nauwkeurige uitvoering met correcte aansluitings-
details en een voldoende akoestische prestatie van elk gevelelement kan aan de algemene 
eisen, zoals hiervoor vermeld, voldaan worden. 

De afleiding van de eisen van elk gevelelement kan gebeuren volgens de norm NBN EN 12 
354-3:2000. Bij ontstentenis van een eis voor de akoestische prestatie van elk gevelelement 
van het gevelvlak in het bouwdossier, gelden de onderstaande default-eisen: 

 

Tabel 3.9. Eis voor de akoestische prestaties van gevelelementen (met inbegrip van de aanslui-
tingsdetails met een aangrenzend gevelelement) die deel uitmaken van een gevelvlak 

Eis voor de akoestische prestaties van gevelelementen (met inbegrip van aansluitingsdetails met een aan-
grenzend gevelelement) die deel uitmaken van een gevelvlak  

Alle gevelelementen, uitgezonderd ventilatieroosters RAtr ≥ DAtr + 10lg[3(Snetto + 5n)/V]   [dB] 

Ventilatieroosters, indien aanwezig DneAtr ≥ RAtr + 3    [dB] 

n:  het aantal ventilatieroosters [-] of de getalwaarde van de totale lengte [m] van alle ventilatieroosters 
 met gelijke akoestische prestatie DneAtr ≥   RAtr + 3 dB. Wanneer er geen ventilatierooster is, is n=0 
DAtr [dB]: de vereiste isolatiewaarde voor het gevelvlak volgens de algemene eisen van hiervoor. 

V [m3]: het volume van de te beschermen ruimte 
Snetto [m²]: de totale oppervlakte van de gevelelementen van het gevelvlak die door hun constructiekeuze RAtr < 
 48 dB hebben 

3.5 Akoestische criteria voor niet-residentiële gebouwen 
Momenteel (2020) zijn de werkzaamheden bezig binnen de normcommissie Akoestiek NBN TC 
126 voor de ontwikkeling van de norm NBN S01-400-3: Akoestische criteria voor niet-residen-
tiële gebouwen. 

Zolang deze nieuwe norm niet van kracht wordt, zijn aldus nog de oude eisen van toepassing 
die vermeld staan in de normen: 

• NBN S01-400:1977 Akoestiek - Criteria van de akoestische isolatie; 
• NBN S01-401:1987 Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het ge-

brek aan comfort in gebouwen te vermijden. 

De erin vermelde prestatie-eisen worden nog uitgedrukt in de oude Belgische categorieën in 
plaats van de internationaal geldende eengetalsaanduidingen zoals gedefinieerd in NBN EN 
ISO 717- 1 en 2. 

Gezien het nog zeer tijdelijke karakter van deze oude normen worden de erin vermelde pres-
tatie-eisen hier niet opgesomd. 

Er bestaat geen eenduidige relatie tussen deze oude Belgische categorieën en de internatio-
nale grootheden. Ook de toleranties in beide methoden zijn verschillend. Met de nodige voor-
zichtigheid kan de volgende benaderende relatie gehanteerd worden: 
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Tabel 3.10. Benaderende relatie tussen de oude Belgische categorieën en de nieuwe Europese 
eengetalsaanduidingen 

 

3.6 Bijlage 1: enkele basisbegrippen over luchtgeluidiso-
latie 

3.6.1 Bijlage 1.1. De geluidisolatie van bouwelementen (de geluid-verzwak-
kingsindex R) 

3.6.1.1  De (gewogen) geluidverzwakkingsindex van een bouwelement 

De geluidverzwakkingsindex R karakteriseert de weerstand die een bouwelement biedt tegen 
de geluidtransmissie en wordt in een speciale laboratoriumconstructie opgemeten. Hoe ho-
ger, hoe minder geluidvermogen het bouwelement doorlaat: 

R = 10Log �
Win

Wdoor
�             [dB] 

met 
Win = het alzijdig invallend geluidvermogen, 
Wdoor = het alzijdig doorgelaten geluidvermogen. 

Een geluidverzwakkingsindex van 20 dB betekent dus dat slechts 1/100ste van het invallende 
geluidvermogen wordt doorgelaten, bij 30 dB is dat slechts 1/1.000ste, bij 40 dB is dat 
1/10.000ste, bij 50 dB beperkt zich dit tot 1/100.000ste en voor een ideale woning scheidende 
wand van 60 dB betekent dit dat er slechts 1/1.000.000ste van het invallende geluidvermogen 
wordt doorgelaten. 

De weerstand die een bouwelement biedt tegen de geluidtransmissie is afhankelijk van de 
toonhoogte van het invallende geluid: er bestaat dus een geluidverzwakkingsindex per fre-
quentieband, minimaal gebeurt dit voor de 16 tertsbanden vanaf 100 Hz (lagere tonen) tot 3.150 
Hz (hogere tonen). Net zoals de bruto volumemassa van een metselsteen niet gelijk is aan de 
bruto volumemassa van de scheidingsmuur met deze metselstenen, is ook de geluidverzwak-
kingsindex van een bouwelement niet gelijk aan de geluidisolatie tussen twee vertrekken (zie 
verder)! Het vormt wel een zeer belangrijk materiaalgegeven. 

DnT,w C C tr LnT,w C I DAtr D 2m,nT,w C C tr

I a 59 -1 -5 I a 53 -2 V a 38 41 -1 -3
I b 54 -1 -5 I b 56 -2 V b 32 36 -1 -4
II a 52 -1 -5 II a 61 -2 V c 27 31 -1 -4
II b 47 -1 -5 II b 64 -2 V d 22 26 -1 -4
III a 44 -1 -5 III a 71 -2
III b 39 -1 -5 III b 74 -2
IV a 35 -1 -5
IV b 30 -1 -5

Geluidisolatie 
tussen ruimten (in 

situ)

Contactgeluid-
isolatie (in situ 

en labo)
Geluidwering gevels (in situ) 

en gevelelementen (labo)
Rw C Ctr

I a 62 -1 -5
I b 57 -1 -5
II a 54 -1 -5
II b 49 -1 -5
III a 45 -1 -5
III b 40 -1 -5
IV a 35 -1 -5
IV b 30 -1 -5

Gewogen 
geluidverzwakkings-

index (labo)
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Soms is het omslachtig te werken met een spectrum met 16 geluidverzwakkingsindices voor 
de frequentiebanden tussen 100 Hz en 3.150 Hz. De stelt een eengetalsaanduiding voor: De 
Europese norm EN ISO 717 geeft een methode op die toelaat het bouwelement op een beknop-
tere wijze te karakteriseren via gewogen geluidverzwakkingsindex Rw(C;Ctr) [dB], een zoge-
naamde eengetalsaanduiding met zijn twee correctietermen]. Het systeem laat toe de isole-
rende prestaties van bouwelementen te rangschikken in functie van de aard van de geluidbe-
lasting van minst efficiënt tot best door: 

• de som Rw+C te bepalen voor elk bouwelement wanneer het een geluidbelasting 
betreft zonder dominante laagfrequente geluiden (omgevingsgeluid gedomineerd 
door snelrijdend verkeer, klassieke muziek, geluid in kantoren, …); 

• de som Rw+Ctr te bepalen voor elk bouwelement wanneer wel een dominant laag-
frequente geluidbelasting betreft (bijvoorbeeld omgevingsgeluid gedomineerd 
door traag rijdend verkeer en/of vliegtuigverkeer, discotheeklawaai, moderne mu-
ziek na 1980 (“house”, “dance”, “techno”,…), het geluid van home cinema-sys-
temen, geluid van pompinstallaties,.). 

Deze rangschikking kan sterk verschillen in functie van het type lawaai! Voor eenzelfde Rw-
waarde is de Rw+Ctr-waarde voor lichte dubbele wanden een stuk zwakker dan voor zware 
massieve wanden. 

Nota: De Rw-waarde geeft een globale indruk ten aanzien van een lawaaibelasting die evenveel ener-
gie heeft in alle tertsbanden. De Rw+C-waarde doet nagenoeg hetzelfde maar aangepast aan het 
menselijke gehoor (waarbij een kleinere afstraffing bestaat voor de lagere frequenties). De Rw+Ctr-
waarde geeft een indruk van isolatie voor het menselijke gehoor maar waarbij als lawaaibron een 
typisch laagfrequente bron zoals het verkeersspectrum. 

3.6.1.2 De geluidverzwakkingsindex van enkelvoudige wanden 

De geluidisolatie bij enkelvoudige wanden is het gevolg van de mate waarin de wand in trilling 
geraakt en van de efficiëntie waarmee de trillende wand dit weer in afgestraald geluid omzet 
aan de zendzijde. Voor eenzelfde wand vergt het meer inspanning om de wand steeds sneller 
aan het trillen te brengen (hoge frequenties) wat resulteert in een toename van de geluidiso-
latie met de frequentie bij een normale afstralingefficiëntie (groene curve). De toename in dit 
frequentiegebied bedraagt theoretisch 6 dB per verdubbeling van de frequentie (massawet).  
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Figuur 3.1. Akoestische isolatie van een enkelvoudige wand 

 

Echter in een frequentiegebied rond de grensfrequentie (of kritische frequentie) gebeurt de 
omzetting van de trilling in afgestraald geluid buitensporig goed. Dat geeft aanleiding tot een 
lokale geluidisolatiezwakte die de coïncidentiedip genoemd wordt. De ligging ervan is hoorbaar 
wanneer men even op het materiaal tikt. Hoe buigslapper het materiaal, hoe hoger de frequen-
tie waar de coïncidentiedip voorkomt. Bij zware betonplaten is dit bij de zeer lage frequenties, 
voor de buigslappe gipskartonplaten is dit in de hoge frequenties.  

Wordt dezelfde wand verdubbeld in dikte, dan neemt de oppervlaktemassa toe en stijgt voor 
eenzelfde frequentie de geluidisolatie met 6 dB in het gebied voor de coïncidentiedip (massa-
wet). Door de grotere buigstijfheid zakt de coïncidentiedip echter naar de lagere frequenties. 

3.6.1.3 De geluidverzwakkingsindex van dubbele wanden 

Met dubbele wanden kunnen hogere geluidisolaties bereikt wordt dan met even zware enkel-
voudige wanden. Opdat dit het geval zou zijn moeten enkele voorwaarden vervuld worden. In 
dat geval spreekt men dan van een “akoestische dubbele wand”, waarbij de verschillende 
transmissies doorheen de dubbele wand zoveel mogelijk beperkt worden. De totale geluid-
transmissie doorheen een dubbele wand is de som van drie aparte transmissies via drie trans-
missiewegen:  
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Figuur 3.2. Akoestische isolatie van een dubbele wand 

 
 

(1) De driekamertransmissie: het invallende geluid dringt doorheen de eerste wand, vult de 
spouw op met geluid (2de kamer) en dringt vervolgens doorheen de tweede wand naar de ont-
vangstruimte (3de kamer). De geluidisolatie tegen de driekamertransmissie is nagenoeg gelijk 
aan de som van de geluidisolaties van de beide deelwanden, gecorrigeerd met een eventuele 
versterking of afzwakking in de spouwruimte. Deze transmissie is enkel mogelijk voor die ge-
luidgolven waarvoor de golflengte klein genoeg is (midden- tot hogere frequenties) opdat de 
spouw als een kamer fungeert. 

(2) De structurele transmissie: vergelijkbaar met een kortsluiting bij elektriciteit. De trillin-
gen planten zich via een harde koppeling rechtstreeks over naar de tweede deelwand en ver-
liezen daarbij slechts in beperkte mate energie. Harde koppelingen zijn dus te vermijden indien 
men een hoge geluidisolatie wenst te bekomen. 

(3) De massa-veer-massatransmissie: zelfs bij afwezigheid van een harde koppeling blijven 
de twee deelwanden aan elkaar gekoppeld door de ingesloten luchtlaag die als een veerkop-
peling tussen beide deelwanden werkt. De verende eigenschap van de ingesloten lucht geeft 
aanleiding tot een resonantiefenomeen waarbij de trilling versterkt doorgegeven wordt rond 
de resonantiefrequentie van het systeem. De geluidisolatie wordt er erg zwak.  

De totale transmissie is de som van alle transmissies en daarvoor gelden de optelregels van 
geluiddrukniveaus. Zodra een van de drie transmissies belangrijker is, vermindert de efficiën-
tie van maatregelen om de geluidverzwakkingsindex te verbeteren door de andere transmis-
sies in te perken. De maatregelen blijven echter nog merkbaar tot wanneer de dominante 
transmissieweg 10 dB sterker is dan transmissie die men probeerde te verminderen.  

Uit dit alles volgen enkele eenvoudige regels om de geluidisolatie van een dubbele wand zoveel 
mogelijk te optimaliseren: 

1) Vermijd of beperk koppelingen tussen de twee deelwanden (structurele transmissie). 
Het effect op de geluidisolatie vanwege doorkoppelingen is negatiever naarmate de 
deelwanden buigstijver zijn (belangrijk bij steenachtige deelwanden, soms minder erg 
bij buigslap materiaal zoals gipskarton); bij buigslappere deelwanden speelt de mate 
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van de koppeling een rol: de oppervlakte van het contact en de aard van het contact 
(een puntkoppeling is daarbij minder erg dan een lijnkoppeling, een licht metalen pro-
fiel is minder erg dan een houten stijl…). 

2) Voorzie een voldoende brede spouw naargelang van de oppervlaktemassa van de twee 
deelwanden. Daardoor kan de resonantiefrequentie lager gebracht worden. Globaal 
geeft dit aanleiding tot een stijging van de geluidisolatie in het ganse frequentiegebied. 
Ideaal is de resonantiefrequentie 1.5 x à 2 x lager te brengen dan de eerste frequentie 
voor welke men een goede geluidisolatie wenst. 

3) Maak de deelwanden zo zwaar mogelijk. Dit is voordelig voor de massa-veer-massa-
transmissie (lager gelegen resonantiefrequentie) én voor de drie-kamertransmissie 
(de massawet geldt immers voor de twee deelwanden). Voor wanden uit licht plaat-
materiaal betekent dit dus best zoveel mogelijk platen per deelwand… 

4) Voorzie akoestisch absorptiemateriaal in de spouw. In een lege spouw wordt het geluid 
immers in de spouw versterkt (klankkast) wat de drie-kamertransmissie versterkt en 
dus de geluidisolatie vermindert. In de praktijk zijn dat minerale wol, cellulosevezels, 
opencellige soepele schuimen, … Veelal wordt minerale wol gebruikt. In dat geval kan 
gesteld wordt dat de densiteit geen rol speelt. Bij het toevoegen van de eerste cm 
spouwabsorptie wordt de grootste winst geboekt. Maar een volledige spouwvulling 
blijft tot een akoestische verbetering leiden die economisch interessanter is om te re-
aliseren dan via andere middelen. 

5) Indien de beide deelwanden uit hetzelfde materiaal bestaan en wanneer de coïnciden-
tiedip in de lagere of middelhoge frequenties ligt: voorzie een verschillende dikte voor 
de beide deelwanden. Bij een gelijke diktekeuze vallen de coïncidentiedippen van de 
beide deelwanden samen en wordt de driekamertransmissie er versterkt. Een ver-
schillende dikte echter leidt tot een verschillende buigstijfheid en dus een verschil-
lende ligging van de coïncidentiedip in het isolatiespectrum. Er ontstaat een compen-
serend effect. De dip van het buigstijfste materiaal wordt getemperd door de nog 
goede prestatie van de tweede deelwand en omgekeerd. Bij gipskartonconstructies 
met gipskartonplaten van maximaal 12.5 mm dikte(grensfrequentie hoger dan 2500 
Hz) is dit niet van toepassing: de mogelijke isolatiewinst weegt niet op tegen de werfor-
ganisatorische problemen om met verschillende diktes te werken. 

6) Maak akoestisch lekdichte constructies! 

3.6.2 Bijlage 1.2. De geluidisolatie tussen twee lokalen (de gestandaardi-
seerde luchtgeluidisolatie DnT) 

De totale geluidtransmissie tussen twee ruimten wordt bepaald door de directe en de flanke-
rende geluidtransmissie. De directe geluidtransmissie gebeurt doorheen de gemene muur of 
vloer. De flankerende transmissie kent een groot aantal transmissiewegen: tussen twee balk-
vormige ruimten bestaan er typisch 12 transmissiewegen (namelijk 3 wegen per bouwknoop, 
4 bouwknopen, zie figuur 3.3).  

Om de verschillende wegen duidelijk te kunnen omschrijven, worden de benamingen voor de 
wanden aan de zendzijde met een hoofdletter voorgesteld, aan de ontvangstzijde met een 
kleine letter (conform de internationale afspraak volgens de normenreeks EN 12354). Gemene 
wanden (en vloeren voor de transmissies in verticale richting, zie hierna) worden met de letters 
“D” en “d” (afhankelijk van de zend- of ontvangstzijde) aangeduid, flankerende wanden door 
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de letters “F” en “f”. Naast de hoger besproken directe transmissieweg van het geluid door-
heen de muur of vloerplaat “Dd” kunnen bijkomend in elke knoop (= doorsnede kopse wand 
met de scheidende gemene wand) 3 flankerende wegen onderscheiden worden: 

• “Ff” stelt de transmissieweg van de flankerende kopse wand “F” van de ruimte aan 
de zendzijde naar de flankerende wand “f” van de ruimte aan de ontvangstzijde 
voor. Deze transmissie ontstaat doordat het geluid de wand van de ruimte aan de 
zendzijde in trilling brengt; vervolgens geeft deze zijn trilling door naar de wand 
van de ruimte aan de ontvangstzijde waar het opnieuw als geluid wordt afge-
straald; 

• analoog stelt “Fd” de trillingstransmissieweg voor van de flankerende wand “F” 
van de ruimte aan de zendzijde naar de gemene muur “d” van de ruimte aan de 
ontvangstzijde;  

• “Df” stelt de trillingstransmissieweg voor van de gemene muur “D” van de ruimte 
aan de zendzijde naar de wand “f” van de ruimte aan de ontvangstzijde.  

Een ruimte die begrensd wordt door vier wanden die doorlopen naar de ernaast gelegen 
ruimte, kent dus 4 x 3 flankerende luchtgeluidstransmissiewegen en een directe (“Dd”). 

 

Figuur 3.3. Flankerende geluidtransmissiewegen tussen twee ruimten in horizontale (links) en 
verticale (rechts) zin. 
 

  

Per knoop kunnen drie transmissiewegen onderscheiden worden Ff, Fd en Df. Wanden aan 
zendzijde worden in NBN EN 12354-1:2000 met hoofdletter aangeduid. F en f stellen flanke-
rende wanden voor, D en d stellen de directe scheidingswand voor respectievelijk aan zend- 
en ontvangstzijde.  
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De flankerende geluidsisolatie voor een bepaalde weg (bv. “Ff”) neemt toe met de oppervlak-
temassa van de wand aan de zendzijde (d.i. de flankerende wand “F”), met de oppervlakte-
massa van de wand aan de ontvangstzijde (d.i. de wand “f”) en met de koppelingsdemping “KFf” 
die voor deze transmissieweg optreedt in de knoop (d.i. de intersectie). Voor meer informatie 
over de koppelingsdemping “KFf” verwijzen we naar het artikel “Geluidsisolatie tussen twee 
vertrekken. Inleidende begrippen” uit het WTCB-Tijdschrift 1/2001.  

Deze flankerende geluidsisolatie kan bij naast elkaar liggende ruimten verbeterd worden door 
de wand zowel aan de zend- als de ontvangstzijde te voorzien van een voorzetwand. Nog dras-
tischer is het aanbrengen van een echte trillingsnede (ankerloze spouwmuurconstructie), zo-
als gebeurt bij de ruwbouwconcepten 1 en 2 in bijlage 2. Zodoende kan men immers elke flan-
kerende luchtgeluidstransmissie tussen twee rijwoningen of naast elkaar gelegen apparte-
menten vermijden. Bij boven elkaar liggende ruimten kan dit analoog door het aanbrengen van 
een verlaagd plafond (minder gebruikelijk) en vooral door het toepassen van een correcte ge-
plaatste zwevende vloer.  

De geluidisolatie tussen twee lokalen kan begroot worden met de rekenmethode uit NBN EN 
12354:2000.  

De geluidisolatie tussen twee ruimten hangt af van de geluidverzwakkingsindex R [dB] en de 
oppervlakte S [m²] van de gemene muur of vloer, het volume van de ontvangstruimte V [m³] en 
het aandeel van de flankerende geluidtransmissie: 

DnT= R– (vermindering door de flankerende geluidtransmissie)+ 10log[V/(3S)] 

Uit deze uitdrukking volgt dat de gestandaardiseerde geluidisolatie DnT steeds groter is in de 
zin van de kleine naar de grotere ruimte dan omgekeerd. Daarom worden in de normenreeks 
NBN S01-400 ook een zin opgegeven volgens de welke de criteria gelden. 

De term 10log[V/(3S)]wordt negatief wanneer V/S kleiner wordt dan 3 m. Dit is meestal het 
geval in verticale richting waar V/S de gemiddelde hoogte voorstelt van de ruimte en die is 
veelal lager dan 3m. In horizontale richting stelt V/S de gemiddelde diepte voor ten opzichte 
van de gemene muur. Deze is veelal groter dan 3 m zodat deze term meestal wel een positieve 
invloed heeft op de gestandaardiseerde geluidisolatie. Reeds om deze reden is het veelal een-
voudiger om te isoleren in horizontale dan in verticale richting. 
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3.7 Bijlage 2. Bouwconcepten om te voldoen aan NBN 
S01-400-1: 2008 

3.7.1 Bijlage 2.1. Inleiding 

Om een akoestisch comfort (normaal of verhoogd) te bereiken, moet men het totale bouwcon-
cept bekijken. Dienaangaande verwijzen we naar de ‘codes van goede praktijk’ aangaande 
‘Bouwconcepten om te voldoen aan NBN S01-400-1: 2008’.  Hierna wordt extra duiding gege-
ven over de volgende aspecten:  

• Bijlage 2.2. De specifieke bouwrichtlijnen voor de funderingen 
• Bijlage 2.3. De luchtgeluidstransmissie tussen rijwoningen en naast elkaar gele-

gen appartementen  
• Bijlage 2.4. De luchtgeluidstransmissie tussen boven elkaar gelegen appartemen-

ten  
• Bijlage 2.5. De specifieke bouwrichtlijnen voor de aansluiting met de dakconstruc-

tie 
• Bijlage 2.6. De specifieke bouwrichtlijnen voor de niet-dragende binnenwanden 
• Bijlage 2.7. De specifieke bouwrichtlijnen en technische beperkingen voor de toe-

passing van akoestische muurstroken 
• Bijlage 2.8. De specifieke bouwrichtlijnen voor de aansluiting met de gevels 
• Bijlage 2.9. De specifieke bouwrichtlijnen voor de wachtmuren en ankerloze 

spouwmuurconstructies 
• Bijlage 2.10. De specifieke bouwrichtlijnen voor trappenhuizen en liftkokers 

3.7.2 Bijlage 2.2. Specifieke bouwrichtlijnen voor de funderingen 

Om de maximale geluidsisolatie uit een dubbelwandig systeem te halen, moet men er volgens 
de akoestische theorie op toezien dat de structurele contacten bij buigstijve wanden (bv. stenen 
constructies) tot een minimum beperkt blijven. Om bouwkundige redenen is een zekere kop-
peling ter hoogte van de funderingen echter onvermijdelijk.  

 

Figuur 3.4. Structurele geluidstransmissie via de funderingen bij de ruwbouwconcepten met an-
kerloze spouwmuren. 
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Deze structurele transmissieweg – die in figuur 3.4. aangeduid wordt met de rode pijlen – kan 
sterk afgezwakt worden dankzij een oordeelkundig ontwerp en een goede uitvoering, zodanig 
dat men toch een uitstekende geluidsisolatie kan bekomen.  

In het geval van een (kruip)kelder of een verdiepte zoolfundering zijn het de onderste vloerpla-
ten die opgelegd moeten worden op de deelwanden. Dit levert een belangrijke trillingsver-
zwakking (koppelingsdemping) op in de knoop met de deelwanden aan de zend- en de ont-
vangstzijde. Dit wordt in afbeelding 3.4. weergegeven aan de hand van de verdunning van de 
rode lijn, telkens deze het knooppunt met een vloerplaat doorloopt. Bij een verdiepte fundering 
wordt er ook een belangrijk deel van de trillingsenergie afgeleid naar de aarde die de funde-
ringsmuren en de fundering omsluit. Het verschil in oppervlaktemassa tussen de fundering en 
de muren kan evenzeer een afzwakking teweegbrengen. Het gebruik van zwaardere wanden 
kan nog een bijkomend voordeel bieden en gaat bovendien gepaard met een betere demping 
van de directe geluidstransmissie. Een oplossing ter beperking van de structurele geluids-
transmissie bestaat er ten slotte in om een trillingssnede te creëren met behulp van een 
akoestische muurstrook (bv. bij de plaatsing van halfzware wanden).  

Er zijn diverse redenen denkbaar waarom het schema uit afbeelding 3.4. niet toegepast zou 
kunnen worden. Onderzoek leverde echter een aantal gelijkwaardige oplossingen op die even-
zeer beantwoorden aan de eisen voor een verhoogd akoestisch comfort voor appartements-
bouw (zie afbeelding 3.5.). De schema’s uit afbeelding 3.6. stellen op hun beurt een aantal con-
cepten voor die nog betere prestaties opleveren (DnT,w≥ 62 dB). 

Figuur 3.5. Funderingsdetails die gericht zijn op het behalen van een isolatieniveau DnT,w ≥ 58 dB 
(goed voor een verhoogd akoestisch comfort bij appartementsgebouwen en een normaal akoestisch comfort bij 

rijwoningen). De beschouwde deelwanden hebben een oppervlaktemassa van minstens 125 kg/m². Bij oplossing E 
gaat het zelfs om een oppervlaktemassa van meer dan 150 kg/m². 

 

 
 

a) klassieke oplossing met verdiepte fundering 
b) oplossing met (kruip)kelder 
c) oplossing met doorlopende (of algemene funderings-)plaat waarbij de muren op elastische 

strips geplaatst worden (groene lijn in figuur) 
d) analoog met “c” maar met onderbroken vloerplaat wat toelaat nog enkele dB aan geluidisola-

tie te winnen. De onderbreking tussen beide vloerplaten mag opgevuld worden met een stijve 
thermische isolatieplaat (PU, EPS, …) als alternatief voor minerale wol. 
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e) deze oplossing zonder elastische strips vergt een onderbroken vloerplaat én deelwanden met 
oppervlaktemassa >150 kg/m². De onderbreking tussen beide vloerplaten mag opgevuld wor-
den met een stijve thermische isolatieplaat (PU, EPS, …) als alternatief voor minerale wol. 

f) deze oplossing voldoet NIET aan verhoogd akoestisch comfort, wegens te lichte deelwanden. 
 
 

Figuur 3.6. Funderingsdetails die gericht zijn op het behalen van een isolatieniveau DnT,w ≥ 62 dB  
. 

 
a) klassieke oplossing met verdiepte fundering 
b) oplossing met (kruip)kelder 
c) oplossing met doorlopende (of algemene funderingsplaat waarbij de muren op elastische 

strips geplaatst worden (groene lijn in figuur) 
d) analoog met “c” maar met onderbroken vloerplaat wat toelaat nog enkele dB geluidisolatie te 

winnen. De onderbreking tussen beide vloerplaten mag opgevuld worden met een stijve ther-
mische isolatieplaat (PU, EPS, …) als alternatief voor minerale wol. 

Dit detail is goed voor een verhoogd akoestisch comfort bij rijwoningen en 4 dB beter dan het 
criterium voor een verhoogd akoestisch comfort bij appartementsgebouwen. De oplossingen 
zijn analoog aan deze uit afbeelding 3.5. maar vergen wel een oppervlaktemassa van min-
stens 150 kg/m² voor elke deelwand. 

3.7.3 Bijlage 2.3. Invloed op de horizontale luchtgeluidtransmissie 

3.7.3.1 De directe geluidtransmissie 

In de onderstaande figuur 3.7. geeft de rode lijn een idee van de geluidverzwakkingsindex van 
een wand naargelang van zijn oppervlaktemassa [kg/m²]. Deze waarden zijn enkel geldig in-
dien de oppervlakken volledig gesloten zijn. Dit houdt in dat metselwerk met poreuze metsel-
stenen, of metselwerk met open stootvoegen, enkel hieraan kan voldoen als het bepleisterd 
is. Bovendien moeten doorvoeren van leidingen zoveel mogelijk vermeden worden. Indien deze 
toch aangebracht worden moeten ze goed afgedicht worden. 
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Figuur 3.7. Theoretische berekening van de geluidverzwakkingsindex van wanden  

 
Bron: Overgenomen uit “Bouwakoestiek”, prof dr. Ir. G. Vermeir, Acco, Leuven. 

Figuur 3.7. illustreert eveneens dat met ontdubbelde wanden een veel hogere geluidverzwak-
kingsindex bekomen kan worden dan met een even zware enkelvoudige wand. Deze mogelijke 
winsten hangen bij metselwerk echter sterk af van een aantal voorwaarden: 

(1)  Wanneer de koppeling tussen beide deelwanden belangrijk is (bv. wanneer beide wan-
den met niet akoestisch ontkoppelde spouwhaken aan elkaar bevestigd zijn, er ce-
mentbruggen bestaan tussen beide deelwanden, de vloerplaten doorlopen en dus 
beide deelwanden met elkaar verbinden, …), dan werkt het geheel akoestisch alsof het 
een enkele wand betreft. De geluidsisolatie wordt dan grotendeels door de gezamen-
lijke oppervlaktemassa van beide deelwanden bepaald: hoe zwaarder die is, hoe beter 
de directe geluidsisolatie wordt.  

(2)  Wanneer er geen koppeling is tussen de deelwanden, werkt het geheel als een zeer 
efficiënte, “akoestisch dubbelwandige” constructie. De directe geluidsisolatie ligt dan 
aanzienlijk hoger dan in het vorige geval. Indien de vloerplaten onderbroken worden 
ter hoogte van de spouw en alle overige mogelijke koppelingen worden vermeden 
(geen doorlopend binnenspouwblad, …), is er enkel ter hoogte van de fundering sprake 
van een koppeling. De invloed hiervan kan echter beperkt worden door specifieke 
bouwrichtlijnen met betrekking tot de fundering en de onderste vloerplaat te respec-
teren.  

Indien de vloerplaat niet wordt onderbroken, kan de ontdubbelde wand ondanks de 
doorlopende vloerplaten als een akoestisch dubbelwandige constructie werken. Men 
moet dan voorzien in akoestische lagen onder en boven de deelwanden. Deze akoesti-
sche lagen ontkoppelen beide wanden voldoende van de draagvloeren, zodat het “dub-
belwandige effect” grotendeels bewaard blijft. Volgende voorwaarden moeten hiertoe 
wel vervuld worden:  

• er mogen geen (of zo weinig mogelijk) mortelbruggen bestaan die vloer-
plaat en wand via de akoestische voeg hard met elkaar verbinden;  
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• de randstroken voor de zwevende vloer moeten nog voor de uitvullingslaag 
geplaatst worden anders ontstaat er een harde koppeling via de uitvul-
lingslaag (zie figuur 3.9.-voorbeeld 1);  

• de bepleistering in de hoekaansluiting tussen dragende wand en plafond-
plaat moet doorgesneden worden tot op de akoestische voeg. De snede 
mag men later opvullen met een elastisch blijvend product (zie figuur 3.9.-
voorbeeld 2). 

3.7.3.2 De flankerende geluidtransmissie in horizontale richting 

Indien men kiest voor ankerloze spouwmuurconstructie en onderbroken vloerplaten,  wordt 
een flankerende luchtgeluidstransmissie tussen de naast elkaar gelegen appartementen ver-
hinderd. Een zorgvuldige uitvoering is hierbij echter wel noodzakelijk (zie figuur 3.8.). 

Indien men kiest voor doorlopende vloerplaten tussen de appartementen en alle muren on-
derbroken worden door de spouw in de gemene muur, kan de flankerende geluidstransmissie 
via de vloer sterk worden afgezwakt door een zwevende vloerconstructie in beide appartemen-
ten die als een akoestische voorzetwand fungeert. Door de keuze van een voldoende zware 
vloerplaat en voldoende zware deelwanden is het mogelijk om de flankerende geluidstrans-
missiewegen “Ff”, “Df” en “Fd” dermate af te zwakken dat dit concept beantwoordt aan de 
eisen voor een normaal akoestisch comfort bij appartementen. Het geeft echter geen voldoe-
ning voor de bouw van rijwoningen waar de eis 4 dB hoger ligt.  

Indien men kiest voor akoestische muurstroken, die zich zowel boven- als onderaan tussen de 
vloerplaat en de draagmuur bevinden, wordt het merendeel van de flankerende luchtgeluids-
transmissiewegen naar het naastliggende appartement of de naastliggende rijwoning afge-
sneden. Hiertoe moeten er echter wel diverse aansluitingsdetails gerespecteerd worden (zie 
figuur 3.9.). 
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Figuur 3.8. Uitvoeringsdetails bij ankerloze spouwmuren 

 

Voorbeeld 1: Met een zware dubbele wand uit kalkzandsteen 
(oppervlaktemassa> 250 kg/m²) kan men een zeer hoge ge-
luidsisolaties (Rw> 65 dB) bekomen indien er geen starre con-
tacten tussen de deelwanden bestaan. (Foto WTCB) 

 

Voorbeeld 2: Contactbruggen ter hoogte van de oplegging van 
de welfsels zijn te vermijden, met name bij het storten van de 
druklaag. Dergelijke contactbruggen kunnen vermeden wor-
den door de spouw te voorzien van metalen randprofielen die 
dienst doen als bekisting voor de druklaag. Verder moet men 
vermijden dat er betonspecie in de spouw zou doordringen (bv. 
via de spleten tussen de minerale wol en de randprofielen). De 
dichting tussen twee aansluitende randprofielen moet bijge-
volg vakkundig uitgevoerd worden. (Foto WTCB) 

Figuur 3.9. Aansluitingsdetails bij halfzware muren 

 

Voorbeeld 1: Bij de halfzware constructies  brengt de plaatsing 
van een trillingsdempende akoestische muurstrook (d.i. de 
zwarte strook op de foto) onder alle wanden een aanzienlijke 
verbetering van de geluidsisolatie tussen de boven elkaar ge-
legen appartementen teweeg. Hierbij moet men er wel op toe-
zien dat er geen harde contactbruggen tussen de snelbouw-
steenwand en de onderliggende constructie ontstaan. De rand-
contactgeluidsisolatie (d.i. de grijswitte PE-mousse op de foto) 
moet bijgevolg tot tegen de vloerplaat geplaatst worden, alvo-
rens men de uitvullingslaag boven de leidingen aanbrengt. 
(Foto WTCB) 

 

Voorbeeld 2: Het is mogelijk om het pleisterwerk in de aan-
sluiting tussen de plaat en de wand tot in de akoestische 
muurstrook door te snijden, teneinde ook daar de trillingskop-
peling te vermijden. Deze aansluiting kan eventueel afgewerkt 
worden met een elastische kit of een kantlatje. (Foto WTCB) 
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3.7.4 Bijlage 2.4. Invloed van de verschillende ruwbouwconcepten op de ver-
ticale luchtgeluidtransmissie 

De mogelijke luchtgeluidstransmissiewegen tussen boven elkaar gelegen appartementen zijn 
schematisch weergegeven in afbeelding 3.3. van bijlage 1. 

3.7.4.1 De directe luchtgeluidstransmissie in verticale richting 

In België moeten appartementen steeds voorzien worden van een zwevende vloer. De directe 
geluidstransmissie bij de ruwbouwconcepten 1 tot 5 gebeurt dus via een akoestische dubbele-
wandconstructie die samengesteld is uit de draagvloer (met zijn uitvullingslaag), de zwevende 
vloer en daartussen een elastische tussenlaag.  

De directe luchtgeluidsisolatie kan erop vooruitgaan door te opteren voor een zwaardere 
draagvloer en elastische tussenlagen met verbeterde verende eigenschappen. Het verende 
karakter van de elastische tussenlagen wordt uitgedrukt door de grootheid ΔLw (de gewogen 
contactgeluidsniveaureductie). Naarmate deze waarde toeneemt, zijn ook de akoestische re-
sultaten beter . 

3.7.4.2 Flankerende luchtgeluidstransmissie in verticale richting 

Net zoals het geval was voor de naast elkaar gelegen appartementen, kan men ook hier per 
knoop (d.i. de intersectie van de vloerplaat met het opgaande metselwerk) drie flankerende 
geluidstransmissiewegen onderscheiden (zie figuur 3.3.: Df, Fd en Ff).  

Gelet op het feit dat een zwevende vloer  als een akoestische voorzetwand fungeert, wordt in 
dit geval de geluidstransmissie van het onder- naar het bovengelegen appartement via de weg 
“Df” verwaarloosbaar. Een zwevende vloer zorgt bijgevolg niet alleen voor een goede contact-
geluidsisolatie, maar speelt eveneens een essentiële rol voor de luchtgeluidsisolatie.  

De geluidstransmissie voor de wegen Df en Ff wordt bepaald door de oppervlaktemassa van 
de deelwanden en de plafondplaat. Naarmate deze zwaarder zijn, verbetert ook de geluidsiso-
latie. Ook de koppelingsdemping in de knoop speelt hierbij een belangrijke rol.  

Opdat de koppelingsdemping voor de weg Ff doeltreffend zou zijn, moeten de vloerplaten op 
alle dragende wanden opgelegd worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de flankerende lucht-
geluidstransmissie Ff aanzienlijk en bestaat het risico dat de akoestische eisen niet gerespec-
teerd kunnen worden.  

Rekening houdend met voornoemde beschouwingen, kunnen we ervan uitgaan dat de bouw-
concepten met zware deelwanden en vloerplaten in deze context zeer goede resultaten ople-
veren.  

Bij lichtere constructies kunnen de flankerende transmissies Df en Ff ertoe leiden dat de ge-
luidsisolatie te zwak wordt. Dit euvel kan verholpen worden door de plaatsing van voorzetwan-
den of door het gebruik van zeer zware draagvloeren (> 650 kg/m²). De flankerende geluids-
isolatie voor de wegen Ff en Df wordt immers beter naarmate de gemiddelde oppervlakte-
massa toeneemt en/of naarmate de koppelingsdemping verbetert. De hogere oppervlakte-
massa van de vloerplaat leidt overigens ook tot een gevoelige verbetering van de koppelings-
demping (vooral voor de weg Ff).  
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Een goedkoper en plaatsbesparend alternatief bestaat erin akoestische muurstroken aan te 
brengen onder alle dragende muren, net boven de draagvloerplaat. Er kan bovendien ook nog 
een akoestische muurstrook onder de vloerplaat worden aangebracht.  

3.7.5 Bijlage 2.5. De specifieke bouwrichtlijnen voor de aansluiting met de 
dakconstructie 

De aansluiting van de ankerloze spouwmuur met de dakconstructie is een akoestisch gevoelig 
punt: er bestaat immers een risico op een harde koppeling tussen beide deelwanden en er kan 
een flankerende geluidstransmissie optreden (bv. bij platte betonnen daken). Bij platte en hel-
lende lichte daken is er bovendien gevaar voor omloopgeluid. Dit is te wijten aan de oplossing 
die gehanteerd wordt ter vermijding van de koudebruggen.  

3.7.5.1 Hellende daken op basis van traditionele constructies of geprefabriceerde 
spanten  

Om te kunnen voldoen aan het akoestische dubbelwandprincipe moet men de koppelingen in 
de dakaansluiting tot een minimum beperken.  

Doorlopende, stijve constructieonderdelen die hard verbonden zijn met de deelwanden moe-
ten met andere woorden zoveel mogelijk vermeden worden.  

Om koudebruggen te vermijden, mogen de deelwanden niet doorlopen tot tegen het onderdak 
met de dakbedekking (pannen, leien, …). Door deze manier van werken ontstaat er echter een 
akoestische verzwakking tussen de bovenkant van de muren en het onderdak. Het omloopge-
luid kan namelijk aan de zendzijde door de binnenafwerking (gipsplaat, …) dringen, zijn weg 
doorheen de thermische isolatie (die laagfrequent nauwelijks geluidsisolerend is) vervolgen, 
om ten slotte via de binnenafwerking aan de ontvangstzijde afgestraald te worden (zie figuur 
3.12.). 

Voor meer informatie : zie de codes van goede praktijk over akoestische isolatie van gebouwen. 

3.7.5.2 Betonnen daken  

Ook in het geval van een betonnen dakconstructie geldt het algemene principe dat er geen 
koppeling mag zijn tussen de deelwanden van de spouwmuur. De ankerloze voeg moet met 
andere woorden doorgetrokken worden tot aan de thermische isolatie. Indien men het hel-
lingsbeton over de spouw laat doorlopen, krijgt men te maken met een drastische verminde-
ring van de geluidsisolatie en is het niet langer mogelijk om een verhoogd akoestisch comfort 
te bereiken. De reden hiervoor ligt in de stijve koppeling die het hellingsbeton tot stand brengt 
tussen de twee deelwanden van de spouwmuur, waardoor het akoestische dubbele-wandef-
fect grotendeels wegvalt. Verder veroorzaakt de koppeling een sterke flankerende geluids-
transmissie en dit, zowel via de dakplaat – die overigens meestal veel lichter is dan de 500 
kg/m² van de gewone vloerplaten – als via de knoop tussen de gemene muur en de dakplaat.  

De beste oplossing voor dit probleem wordt geïllustreerd in figuur 3.10 en bestaat in de opde-
ling van het dak in twee waterafvoervelden, die van elkaar gescheiden worden ter hoogte van 
de spouw en waarbij de deelwanden perfect ontkoppeld blijven.  
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Figuur 3.10. De akoestisch correcte uitvoering van een betonnen dak 

 

De akoestisch correcte 
uitvoering van een be-
tonnen dak vergt dat 
het hellingsbeton on-
derbroken wordt. Een 
beter alternatief is het 
onderbreken van het 
dak ter hoogte van de 
gemene muur en het 
voorzien van een dak-
opstand zoals op de fi-
guur links. 

 

3.7.6 Bijlage 2.6. De specifieke bouwrichtlijnen voor de niet-dragende bin-
nenwanden 

Onder de term niet-dragende binnenwanden verstaat men de wanden die de ruimten van een-
zelfde appartement van elkaar scheiden. Deze kunnen in een aantal zeldzame gevallen als 
zware wanden (> 250 kg/m²) uitgevoerd worden, waardoor er geen bijzondere akoestische 
maatregelen vereist zijn.  

In de regel bestaan de niet-dragende wanden echter uit halfzwaar metselwerk, waardoor ze 
akoestisch van de vloer- en plafondplaat ontkoppeld moeten worden. Voor dergelijke half-
zware niet-dragende constructies levert de aansluiting met de plafondplaat vrijwel nooit pro-
blemen op, aangezien er in deze zone om stabiliteitsredenen steeds een montageschuim aan-
gebracht wordt, dat de akoestische ontkoppeling verzekert.  

Wordt er echter geen ontkoppeling tot stand gebracht ter hoogte van de aansluiting met de 
vloerplaat, dan kan dit leiden tot een belangrijke flankerende geluidstransmissie in verticale 
zin (bv. tussen de plafondplaat van het ondergelegen appartement en de niet-dragende wand 
die er bovenop staat en omgekeerd). Indien men wenst te komen tot een verhoogd akoestisch 
comfort, moet men deze halfzware wanden bijgevolg van de vloerplaat ontkoppelen met be-
hulp van een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde akoestische muurstrook (zie ook STS 
22 Deel 4  “Uitvoering” : “Niet dragende wanden op vloeren”). Een mogelijk akoestisch alter-
natief bestaat uit het gebruik van zeer zware draagvloerplaten met een oppervlaktemassa van 
meer dan 600 kg/m². 

Bij ontdubbelde niet-dragende wanden kan er via de vloerplaat een akoestische koppeling tus-
sen beide deelwanden ontstaan met een sterke vermindering van de directe horizontale lucht-
geluidsisolatie tot gevolg. Indien men wenst te komen tot een verhoogd akoestisch comfort, 
moet men ook hier deze halfzware wanden bijgevolg van de vloerplaat ontkoppelen met behulp 
van de hoger besproken akoestische muurstrook. De zwaardere vloerplaat biedt in horizontale 
richting echter geen oplossing! 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

83 

De akoestische muurstroken die speciaal met dit oogmerk ontwikkeld werden voor niet-dra-
gende wanden uit gipsblokken (zie figuur 3.11.) en baksteen, zouden in principe ook toegepast 
kunnen worden onder niet-dragende wanden uit betonblokken met gewone granulaten – 
groep 2/3 of betonblokken met lichte granulaten. Indien zowel de dragende als de niet-dra-
gende wanden van het appartement uit baksteen opgetrokken zijn, moeten deze akoestische 
muurstroken tussen alle muren en de vloerplaat aangebracht worden. Zodoende kan men bo-
ven de vloerplaat immers een horizontale trillingssnede doorheen het volledige gebouw cre-
eren. 

Figuur 3.11. Akoestische ontkoppeling van het metselwerk aan de vloerplaat 

 

De metselstenen moeten akoestisch van de 
vloerplaat ontkoppeld worden door middel 
van een geschikte akoestische muurstrook. 
Indien men deze muurstrook achterwege 
laat, kan er een belangrijke flankerende ge-
luidstransmissie (zie pijlen in stippellijn) 
van de plafondplaat naar de metselwand en 
omgekeerd ontstaan. Bovendien fungeert 
het geheel in voorkomend geval niet langer 
als een akoestisch ontdubbelde wand, met 
een zware terugval in de directe geluidsiso-
latie tot gevolg. 

 

3.7.7 Bijlage 2.7. De specifieke bouwrichtlijnen en technische aandachts-
punten voor de toepassing van akoestische muurstroken 

Hoewel er door de plaatsing van akoestische muurstroken een reële akoestische verbetering 
tot stand kan komen, moet men toch ook rekening houden met een aantal beperkingen en 
aandachtspunten die de doeltreffendheid ervan in het gedrang zouden kunnen brengen. Het 
gaat hier met name om de hierna besproken punten.  

• Het gebruik van standaard akoestische muurstroken moet om akoestische rede-
nen beperkt moeten worden, afhankelijk van de belasting. Voor hoge gebouwen of 
zware belasting moet men zijn toevlucht nemen tot specifieke (duurdere) pro-
ducten. Elk type akoestische muurstrook vertoont namelijk een akoestisch opti-
male werkzaamheid onder een welbepaalde belasting. Wanneer de uitgeoefende 
belasting te hoog wordt, verliest het product zijn elastische eigenschappen. Deze 
kritieke belasting staat los van de maximale druksterkte die in aanmerking geno-
men wordt voor de stabiliteitsberekening en moet bijgevolg apart gecheckt wor-
den.  
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• Gelet op de aanwezigheid van grote glasoppervlakken komen er in gevels vaak be-
tonnen kolommen en balken voor, waarbij er uiteraard geen akoestische laag kan 
aangebracht worden. Op zich vormt dit akoestisch geen probleem: de flankerende 
geluidstransmissie is bij dergelijke wanden immers verwaarloosbaar (tenzij de 
glaspanelen zonder onderbreking doorlopen naar de naastliggende ruimten). De 
zetting van de aangrenzende wanddelen zonder openingen op de akoestische 
muurstroken vormt evenmin een probleem. De grootste zetting treedt namelijk op 
bij de beginbelasting (d.w.z. wanneer de eerste metsellagen bovenop de muurstro-
ken aangebracht worden). Van zodra men een halve verdiepingshoogte gemetst 
heeft, wordt de verdere inzakking verwaarloosbaar. Om scheurtjes te vermijden, is 
het raadzaam om een dunne contactgeluidsisolatiefolie tussen de betonkolom en 
het metselwerk aan te brengen.  

• Ter hoogte van de oplegging van de balken op het metselwerk – vooral indien het 
gaat om metalen liggers die ingewerkt worden in de dikte van de vloerplaat – kan 
de druksterkte van de akoestische muurstrook overschreden worden. Het is dus 
doorgaans nodig om dit membraan te onderbreken. Dit kan echter gepaard gaan 
met een vermindering van de akoestische prestaties.  

• Opdat de akoestische muurstroken goed zouden werken, zouden deze volledig vrij 
moeten zijn van koppelingen. Hiertoe moet het pleisterwerk onder de plafondplaat 
in de hoek doorgesneden worden tot op de akoestische muurstrook en eventueel 
afgewerkt te worden met een sierlijst of opgevuld te worden met een elastisch blij-
vende en overschilderbare kit. Boven de vloerplaat moet er bovendien een rand-
contactstrook aangebracht worden alvorens men overgaat tot het plaatsen van de 
uitvullingslaag.  
 

Figuur 3.12. Afwerking pleisterwerk in de aansluiting tussen wand en plafond 
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Figuur 3.13. Opbouw met randstroken 

 
3.7.8 Bijlage 2.8. De specifieke bouwrichtlijnen voor de aansluiting met de 

gevels 

Het binnenspouwblad mag zeker niet doorlopen tussen de rijwoningen of appartementen on-
derling: er moet een spouwonderbreking van minstens 4 cm gerespecteerd worden.  

Om omloopgeluid via de spouw te vermijden, is het aanbevolen om deze ter hoogte van de 
gemene muur plaatselijk op te vullen met minerale wol of een ander poreus thermisch-isola-
tieproduct. Dit geldt in het bijzonder indien er in beide appartementen vensters aanwezig zijn 
in de nabijheid van de gemene muur. In dit geval kan er immers via de aansluiting van het 
venster met het metselwerk geluid in de spouw dringen. Indien de spouwvulling uit een geslo-
tencellig isolatieproduct bestaat, kan het geluid zich zonder noemenswaardige demping voort-
planten en vervolgens via de aansluiting van het venster met het metselwerk in het naburige 
appartement doordringen. Bij gebruik van een opencellig thermisch-isolatieproduct treedt er 
wel een aanzienlijke geluidsdemping op en is de akoestische hinder miniem.  

Het buitenspouwblad is met spouwhaken aan het binnenspouwblad gekoppeld. Het strekt bij-
gevolg tot aanbeveling om het buitenspouwblad met een fijne voeg te onderbreken en eventu-
eel op te vullen met elastische kit (zie figuren 3.14. en 3.15.) indien men een verhoogd akoes-
tisch comfort nastreeft. 
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Figuur 3.14. Onderbreking van het buitenspouwblad 

 

Onderbreking van het buitenspouwblad 
en plaatsing van een brandveilig open-
cellig thermisch-isolatieproduct (bv. 
rotswol, cellulose …) nabij de gemene 
muur. 

Figuur 3.15. Onderbreking van het buitenspouwblad en plaatsing van een brandveilig, soepel open-
cellig thermisch-isolatieproduct nabij de gemene muur: schematische voorstelling. 

 
3.7.9 Bijlage 2.9. De specifieke bouwrichtlijnen voor de wachtmuren en de 

ankerloze spouwmuurconstructies 

Soms wordt een aanpalend appartementsgebouw of een aangrenzende rijwoning slechts later 
gebouwd. In voorkomend geval stelt zich een probleem van thermische isolatie en regen- en 
luchtdichtheid. Bij lage appartementsgebouwen en rijwoningen kan dit euvel opgelost worden 
door de tweede deelwand op te trekken. Om de stabiliteit van deze wand te garanderen, moet 
men deze met behulp van een spouwanker aan de eerste deelwand bevestigen. Om het nefaste 
effect van deze koppeling in te perken, is het aan te raden speciale trillingsontkoppelde ankers 
aan te brengen (zie afbeelding 3.16.). 

Ook op akoestisch gebied vertoont deze werkwijze een aantal kleinere beperkingen. Zo ver-
mindert de koppelingsdemping enigszins via de fundering, aangezien de onderste vloerplaat 
niet opgelegd is op de deelwand. Dit resulteert in een paar dB verlies voor de geluidsisolatie 
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tussen beide appartementen, hoewel men nog steeds een verhoogd akoestisch comfort kan 
bereiken. Ten slotte gaat dit eveneens gepaard met een iets slechtere interne geluidsisolatie, 
als gevolg van de verhoogde flankerende geluidstransmissie tussen de boven elkaar gelegen 
ruimten.  

Figuur 3.16 Wachtmuren kunnen opgetrokken worden volgens het principe van de ankerloze 
spouwmuur, maar met specifieke trillingsontkoppelde verbindingen tussen de beide deelwanden. 

 

 
 

 

3.7.10 Bijlage 2.10 Trappenhuizen en liftkokers 

Trillingen, veroorzaakt op trappen en liftkokers verspreiden zich, bij het ontbreken van een 
akoestische koppeling, naar de omliggende structuur. Om dit tegen te gaan kan men trappen 
en liftkokers van de omliggende structuur scheiden met een voeg, opgevuld met een elastisch, 
geluidsabsorberend materiaal. Een veel gebruikte oplossing bestaat uit het ontdubbelen van 
een muur zodat een ankerloze constructie ontstaat die eveneens voor een hoge luchtgeluids-
isolatie zorgt ten aanzien van luchtgeluid afkomstig van de traphal (zie figuur 3.17 links). Ge-
prefabriceerde betontrappen kunnen eventueel los geplaatst worden van de omringende muur 
(zie figuur 3.17 rechts) 
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Figuur 3.17. Ontdubbeling muur traphal – trap los geplaatst van omringende muur 

 

4 Brandweerstanden 

4.1 Europese regelgeving en notificaties 
De voornaamste Europese wetgeving die betrekking heeft op de brandveiligheid van gebouwen 
was sinds 1989 de richtlijn 89/106/EC (CPD) , die bekend stond als de Bouwproductenrichtlijn. 
De bedoeling van deze richtlijn was ervoor te zorgen dat bouwproducten zonder belemmerin-
gen op de Europese markt konden gebruikt worden, voor zover ze aan de essentiële eisen be-
antwoordden. Eén van die essentiële eisen is " brandveiligheid ".De bouwproductenrichtlijn 
sloeg enkel op de producten zoals ze in een bouwwerk toegepast worden. 

Om het vrije verkeer van al deze bouwproducten in de interne markt nog beter te waarborgen 
en efficiënter te maken en toch de strategische doelstellingen van de Europese Unie te behou-
den, heeft de Europese Commissie de voormelde bouwproductenrichtlijn herzien. Dit heeft 
geresulteerd in de Europese verordening (EU) nr 305/2011 welke gepubliceerd werd op 4 april 
2011. 

In bijlage 1 van deze Europese verordening: “Fundamentele eisen voor bouwwerken” staan in 
punt 2:” Brandveiligheid” een nadere definiëring van deze omschrijving  

Binnen de Europese Unie geldt richtlijn 98/34/EG die de lidstaten verplicht zowel de Commis-
sie als elkaar op de hoogte te stellen van alle ontwerpen voor technische voorschriften voor 
producten, en binnenkort ook diensten met betrekking tot de informatiemaatschappij, 
VOORALEER de betreffende regelgeving van kracht wordt.  

Voor België is dit gebeurd door: 

• Kennisgevingsnummer: 2006/195/B: Ontwerp van een koninklijk besluit tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten vol-
doen. Het ontwerp heeft betrekking op de aanpassing van punt 2 "Definities betref-
fende de brandwerendheid" van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
houdende toepassing van richtlijn 89/106/EEG, evenals op de herziening van de 
voorschriften op het gebied van brandwerende deuren en de plaatsing daarvan.  
Met de onderhavige regeling wordt een aanpassing aan de Europese regelgeving 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/cpd/cpd_en.htm
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beoogd, evenals de instelling van een controlestelsel voor de plaatsing van brand-
werende deuren dat niet uitsluitend is gebaseerd op de certificering van de plaat-
sers. 

• Kennisgeving 2007/0019/B: koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 105 tot 
113 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Betreft: Ap-
paraten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontplof-
fingsgevaar kan heersen. 

4.2 Federale regelgeving brandveiligheid in België 
4.2.1 Algemeen 

Door de staatshervorming die van België een federale staat maakte, is de bevoegdheid voor de 
regelgeving over brandveiligheid verdeeld over meer dan een overheid. Voor de algemene be-
palingen, die niet gebonden zijn aan de bestemming van een gebouw, ligt de bevoegdheid bij 
de federale overheid: de  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. .De basis van de 
regelgeving is de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffingen.  

Oorspronkelijk was het de bedoeling van deze wet om de brandveiligheid te regelen in publiek 
toegankelijke gebouwen, maar door de staatshervorming mocht de federale overheid enkel 
nog algemene, niet bestemmingsgebonden voorschriften opleggen. Daarom is het opzet 
van hoofdstuk I van de wet gewijzigd en voorziet de wet nu in de algemeen geldende bepa-
lingen. Op basis van deze wet zijn een aantal besluiten genomen die samen de basisreglemen-
tering vormen. 

De belangrijkste worden de "Basisnormen Brandveiligheid" en werden gepubliceerd bij KB 
van 07.07.1994, gewijzigd bij KB van 18.12.1996, KB van 19.12.1997, KB van 04.04.2003, KB van 
13.07.2007, KB van 01.03.2009 en laatst gewijzigd bij KB van 07/12/2016. 

De tekst van het KB is aangevuld met 7 technische bijlagen: 

• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 1: Terminologie; 
• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 2 en Bijlage 2 /1: Lage gebouwen; 
• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 3 en Bijlage 3 /1 :Middelhoge gebouwen; 
• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 4 en Bijlage 4 /1: Hoge gebouwen; 
• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 5 en Bijlage 5 /1: Reactie bij brand van de 

materialen; 
• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 6: Industriegebouwen; 
• KB Basisnormen brandveiligheid- Bijlage 7: Gemeenschappelijke Bepalingen. 

Bij deze wet wordt ook de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing opgericht. De 
samenstelling van de Hoge Raad werd door het KB van 16-01-2006  gewijzigd om ook de ge-
meenschappen en gewesten een raadgevende stem te geven.  

4.2.2 Afwijkingen 

In artikel 4 van het KB van 07.07.1994 is voorzien dat de minister afwijkingen kan toestaan in-
dien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van de bijlagen. De proce-
dure voor de afwijkingen is geregeld bij koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling 
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van de procedure en de voorwaarde volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen 
worden toegestaan. 

4.2.3 Arbeidsveiligheid 

In alle gebouwen waar personen tewerkgesteld zijn, gelden de voorschriften van het koninklijk 
besluit van 27.03.1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk, inclusief de wijzigingen van 03.05.1999, 11.07.2002, 28.08.2002, 
24.02.2005, 25.04.2007, 17.05.2007 en het Algemeen Reglement op de arbeidsbescherming of 
ARAB artikel 52.  

4.2.4 Andere federale wetgeving 

Voor de voetbalstadions geldt het KB van 2 juni 1999. - koninklijk besluit houdende de in voet-
balstadions na te leven veiligheidsnormen, dat het KB van 17 juli 1989 vervangt. - koninklijk 
besluit houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand 
en paniek bij manifestaties in stadions.  

De normen geven de regels van goed vakmanschap weer die, op het moment dat ze worden 
aangenomen, gelden voor een bepaald product, een bepaald procedé of een bepaalde dienst. 
Op zich is het naleven van een norm niet verplicht. Het wordt dit wel wanneer dit voor afdwing-
bare regelgeving zo wordt voorgeschreven. Art. 2 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 
betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma’s evenals de bekrach-
tiging of registratie van normen, genomen in uitvoering van de wet van 3 april 2003 betreffende 
de normalisatie, bepaalt in dit verband dat de staat en de andere publiekrechtelijke personen 
aan de door het Bureau voor Normalisatie gepubliceerde normen kunnen refereren en beslui-
ten, verordeningen, administratieve handelingen en bestekken door een eenvoudige verwijzing 
naar het indicatief van deze normen. 

4.3 Gewestelijke regelgeving 
Door de staatshervorming, die van België een federale staat maakte, ligt een deel van de be-
voegdheid voor de regelgeving voor brandveiligheid bij de gewesten en de gemeenschappen. 
De bevoegdheid over brandveiligheid ligt echter niet bij een minister of een departement. 

De gewesten hebben, apart of gedeeltelijk gezamenlijk, decreten en besluiten uitgevaar-
digd.  
De volledige lijst is terug te vinden via de volgende website: 
https://fireforum.be/nl/voorschriften 

De voornaamste regelgevingen die betrekking hebben op metselwerk zijn de regelgevingen 
i.v.m.: 

• ziekenhuizen (momenteel heeft geen enkele gemeenschap de oude federale voor-
schriften aangepast zodat de voorschriften van het KB van 6 november 1979 wor-
den toegepast); 

• logiesverstrekkende bedrijven;  
• toeristische verblijfplaatsen en jeugdverblijven; 
• kampeerterreinen; 
• erkende kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en minicrèches; 

https://fireforum.be/nl/voorschriften
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• rustoorden en assistentiewoningen. 

Er moet genoteerd worden dat de lokale overheid (burgemeester of brandweer) bijkomende 
eisen kan stellen (binnen de regels van de omzendbrief van 1 december 2016 betreffende het 
brandpreventieverslag). Het is dus noodzakelijk zich hiervoor telkens te informeren.  

Noot: Deze omzendbrief is van kracht op het ogenblik van verschijnen van deze STS . Indien er later 
een nieuwe omzendbrief of hogere reglementering wordt opgesteld, is die van kracht. 

4.4 Aanvullende informatie 
Brandbescherming is in het algemeen bedoeld om in geval van brand de risico’s van individuen 
en de maatschappij, aangrenzende eigendommen en, waar vereist, direct blootgestelde eigen-
dommen, beperken. 

De Europese verordening (EU) 305/2011 “tot vaststelling van de geharmoniseerde voorwaar-
den voor het verhandelen van bouwproducten” geeft de volgende fundamentele eis om de ri-
sico's van brand te beperken: 

"Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat bij brand: 

• het draagvermogen van het bouwwerk gedurende een bepaalde tijd behouden 
blijft; 

• het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf be-
perkt blijft; 

• de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft; 
• de bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of in veiligheid kunnen worden ge-

bracht; 
• de veiligheid van de hulpploegen in acht wordt genomen." 

Volgens het interpretatief document nr. 2 "Veiligheid in geval van brand" kan aan de funda-
mentele eis worden voldaan door verschillende brandbeschermingsmaatregelen te treffen die 
in de lidstaten van de Europese Unie algemeen worden gebruikt, zoals conventionele brand-
scenario’s (nominale branden) of “natuurlijke” (parametrische) brandscenario's, met inbegrip 
van passieve en/of actieve brandbeschermingsmaatregelen. 

Noot: natuurlijke brandscenario’s zijn enkel toegelaten mits toestemming van de overheid. 

De delen brandveiligheid van de Constructieve Eurocodes behandelen specifieke aspecten van 
passieve brandbescherming waarbij constructies en delen daarvan worden ontworpen en be-
rekend met het oog op voldoende draagvermogen en/of scheidend vermogen, dat nodig zou 
kunnen zijn voor het veilig evacueren van bewoners en voor reddingsoperaties bij brand, en 
het voorkomen van uitbreiding van de brand, indien van toepassing. 

Aanvullende eisen met betrekking tot bijvoorbeeld: 

• de mogelijke installatie en het onderhoud van sprinklersystemen; 
• voorwaarden aan de gebruiksfunctie van het gebouw of het brandcompartiment; 
• de toepassing van goedgekeurde isolerende materialen of bekledingen, met inbe-

grip van het onderhoud daarvan;  

worden in dit document niet gegeven. 
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Bij een volledig analytische procedure voor het ontwerp en de berekening van constructies bij 
brand zou het gedrag van het constructieve systeem bij verhoogde temperaturen, de mogelijke 
blootstelling aan warmte en de gunstige effecten van actieve en passieve brandbeschermings-
systemen moeten worden beschouwd, evenals de onzekerheden over deze drie kenmerken en 
het belang van het bouwwerk (de gevolgen van bezwijken). 

Het is tegenwoordig mogelijk om een berekeningsmethode te volgen om de geschikte presta-
tie te bepalen waarbij met enkele, zo niet met alle, genoemde parameters rekening gehouden 
wordt en aan te tonen dat het bouwwerk, of de onderdelen daarvan, geschikte prestaties leve-
ren bij een werkelijke brand in het bouwwerk. De meest gangbare procedure in Europese lan-
den is er echter een die gebaseerd is op resultaten van proeven met standaard-brandwerend-
heid. Het indelingssysteem in klassen in de regelgeving, dat specifieke tijdslimieten geeft voor 
de brandwerendheid, houdt rekening (hoewel niet expliciet) met de hierboven genoemde ken-
merken en onzekerheden. 

Vanwege de beperkingen van de beproevingsmethode mogen verdere proeven of berekenin-
gen worden gebruikt. Toch vormen de resultaten van de standaard-brandproeven het grootste 
deel van de invoergegevens voor berekeningsmethoden voor het constructief ontwerp bij 
brand. 

De norm NBN EN 1996-1-2 behandelt daarom hoofdzakelijk de berekening van de weerstand 
tegen een standaardbrand. 

De toepassing van dit deel 1-2 van Eurocode 6 met de thermische belastingen gegeven in NBN 
EN 1991-1-2, is toegelicht in figuur 0.1. Voor het ontwerp en de berekening volgens dit deel is 
NBN EN 1991-1-2 nodig voor de bepaling van de temperatuurgebieden in constructieve ele-
menten of voor de berekening van de constructieve respons indien gebruik wordt gemaakt van 
algemene berekeningsmodellen. 

In het kader van deze STS beperken wij ons tot het geven van de tabelwaarden voor de ver-
scheidene materialen, in combinatie met de belastingen en de configuratie en welke mogen 
gebruikt worden binnen de geldigheidsgrenzen zoals vermeld in deze tabellen. 

4.5 Toepassingsgebied 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op NBN EN 1996-1-2 en de Europese en nationale wetgeving 

Deel 1-2 van NBN EN 1996  

• geeft basisregels voor het ontwerp en de berekening van constructies van metsel-
werk voor de buitengewone situatie van blootstelling aan brand en is bedoeld voor 
gebruik in combinatie met NBN EN 1996-1-1, NBN EN 1996-2, NBN EN 1996-3 en 
NBN EN 1991-1-2;  

• geeft alleen verschillen met/of aanvullingen op het ontwerp en de berekening bij 
normale temperatuur; 

• geeft uitsluitend basisregels voor passieve methoden voor brandbescherming. Ac-
tieve methoden zijn niet afgedekt; 

• is van toepassing op constructies van metselwerk waarvan, om redenen van alge-
mene brandveiligheid, bij blootstelling aan brand wordt geëist dat ze bepaalde 
functies vervullen, namelijk: 
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o voorkomen van voortijdig bezwijken van de constructie (dragende functie); 
o beperken van uitbreiding van de brand (vlammen, hete gassen, te grote hitte) 

buiten bepaalde aangewezen gebieden (scheidende functie); 
• geeft beginselen en toepassingsregels voor het ontwerp en de berekening van 

constructies zodat deze voldoen aan gespecificeerde eisen ten aanzien van de ge-
noemde functies en de prestatieniveaus; 

• is van toepassing op constructies of delen van constructies die vallen binnen het 
onderwerp en toepassingsgebied van NBN EN 1996-1-1, NBN EN 1996-2 en NBN 
EN 1996-3 en dienovereenkomstig zijn ontworpen en berekend; 

• heeft geen betrekking op metselwerk dat is opgebouwd uit natuursteen volgens 
NBN EN 771-6; 

• behandelt het volgende: 
o niet-dragende binnenwanden; 
o niet-dragende buitenwanden; 
o dragende binnenwanden met scheidende of niet-scheidende functies; 
o dragende buitenwanden met scheidende of niet-scheidende functies. 

 

4.6 Aannamen 
In aanvulling op de algemene aannamen in NBN EN 1990 gelden de volgende aannamen: 

• Elk passief brandbeschermingssysteem, waarmee in het ontwerp en de bereke-
ning rekening is gehouden, wordt voldoende onderhouden. 

• De keuze van het van toepassing zijnde ontwerpscenario bij brand is gemaakt door 
daartoe gekwalificeerd en ervaren personeel. 

4.7 Definities 
4.7.1 Algemene definities (die betrekking hebben op metselwerk) volgens de 

basisnormen bijlage 1  

Brand: Geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecontroleerde schadebrengende 
verbranding. 

Bouwproducten: producten zoals gedefiniëerd in punt 1) van artikel 2 van de Europese Veror-
dening (EU) nr 305/2011 tot vaststelling van de geharmoniseerde voorwaarden voor het ver-
handelen van bouwproducten. 

Bouwelement: element gevormd uit een of meerdere bouwproducten met als functie in het 
gebouw:  

• dragen zonder brandscheidende functie (wanden, vloeren, daken, balken, kolom-
men, trappen); 

• dragen met brandwerende functie (wanden, vloeren, daken, …); 
• beschermen van elementen of onderdelen van bouwwerken (verlaagde plafonds); 
• niet-dragend element zijn of deel van een bouwwerk zijn of een product daarvoor 

(beschotten of wanden, plafonds, gevels, deuren, luiken, liftdeuren, leidingenko-
kers en technische schachten); 
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• bestemd zijn voor technische installaties (kanalen, kleppen, kabels,…). 

Wand: al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes scheidt; een binnenwand bevindt 
zich tussen twee binnenomgevingen; een buitenwand bevindt zich tussen een binnen- en een 
buitenomgeving. 
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4.7.2 Definities i.v.m. het gebouw en zijn indeling 

•  Hoogte h van een gebouw 

Figuur 4.1. Hoogte van een gebouw 

 
De hoogte h van een gebouw is conventioneel de afstand tussen het afgewerkte vloerpeil van 
de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen 
omheen het gebouw. De hoogste bouwlaag met uitsluitend technische lokalen wordt bij deze 
hoogtemeting niet meegerekend. 
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Volgens hun hoogte onderscheidt men: 

a) De hoge gebouwen HG degene waarvan de hoogte h groter is dan 25 m 
HG: h ≥ 25 m; 

b) De middelhoge gebouwen MG degene waarvan de hoogte h gelijk is aan of begrepen 
is tussen 10 m en 25 m 
MG: 10 m ≤ h< 25 m; 

c) De lage gebouwen (LG) degene waarvan de hoogte h kleiner is dan 10m 
LG: h < 10 m. 

Bouwlaag: bedoeld wordt de ruimte tussen een vloer en het daarboven liggend plafond. De 
bouwlagen gelegen onder het niveau Ei zijn kelderverdiepingen en komen niet in aanmerking 
voor het bepalen van het aantal bouwlagen van een gebouw. 

Gebouw: elke bouwconstructie die een voor mensen toegankelijke overdekte ruimte vormt, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten; industriële installaties (zoals chemische instal-
laties en tankparken) worden niet beschouwd als gebouwen. 

Open parkeergebouw: een parkeergebouw waarvan elk niveau over twee tegenovergestelde 
gevels beschikt die aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• deze gevels staan over hun gehele lengte maximaal 60 m uit elkaar; 
• elk van deze gevels bevat openingen waarvan de nuttige oppervlakte minstens 1/6 

van de totale oppervlakte van de verticale binnen- en buitenwanden van de omtrek 
van deze bouwlaag is; 

• de openingen zijn gelijkmatig verdeeld over de lengte van elk van deze twee ge-
vels; 

• tussen deze twee gevels zijn eventuele obstakels toegestaan, voor zover de nuttige 
oppervlakte voor de luchtdoorstroming, waarbij rekening gehouden wordt met een 
volledige bezetting van de parkeerplaatsen, minstens gelijk is aan de oppervlakte 
van de openingen die vereist is in elk van deze gevels; 

• de horizontale afstand in open lucht tussen deze gevels en elk buitenobstakel 
moet minstens 5 m bedragen.  

Industriegebouw: een gebouw of gedeelte van een gebouw, dat omwille van zijn constructie 
en inrichting bestemd is voor doeleinden van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materi-
alen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen of het bedrijfsmatig houden 
van dieren. 

Duplex: Het compartiment dat gevormd wordt door twee boven elkaar geplaatste bouwlagen 
met een binnenverbindingstrap. 

Technisch lokaal of ruimte: Lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn opge-
steld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is voor de personen belast 
met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling. 
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4.7.3 Definities i.v.m. compartimentering. 

Compartiment: deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar 
het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd moeten be-
letten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen. 

Oppervlakte S van een compartiment: horizontale bruto-oppervlakte zonder enige aftrek, 
gemeten tussen de binnenvlakken der compartimentswanden. 

4.7.4 Definities i.v.m. bouwelementen. 

Structurele elementen: de bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een ge-
deelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afge-
werkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) 
en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting; voortschrijdende instor-
ting treedt op indien het bezwijken van een constructieonderdeel aanleiding geeft tot bezwijken 
van onderdelen van het gebouw die zich niet bevinden in de onmiddellijke omgeving van het 
beschouwde onderdeel en indien de draagkracht van het overblijvende bouwwerk onvoldoende 
is om de optredende belasting te dragen. 

Algemene stabiliteit  

• Bij de bepaling van de stabiliteit bij brand van structurele elementen volstaat het 
niet langer om de analyse uit te voeren voor elk element afzonderlijk, maar moet 
in de eerste plaats de algemene stabiliteit van het gebouw in geval van brand wor-
den nagekeken. De uitzetting van liggers of vloerplaten kan immers aanleiding ge-
ven tot de instorting van de kolommen of wanden, ook wanneer deze een vol-
doende stabiliteit vertonen als ze afzonderlijk nagekeken worden. 

• Dit geldt niet alleen als er voor de bepaling van de stabiliteit bij brand wordt ge-
bruikgemaakt van een berekeningsmethode, maar ook wanneer de brandweer-
stand van structurele elementen aan de hand van een of meerdere beproevingen 
wordt aangetoond. 

Onderscheid tussen elementen van type I en II: 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten dragende bouwelemen-
ten: 

• dragende bouwelementen die geen structurele elementen zijn omdat ze geen 
aanleiding geven tot een voortschrijdende instorting (bv. gevelelementen of dra-
gende elementen van de dakstructuur die bij bezwijken geen aanleiding geven tot 
bezwijken van de rest van de dakconstructie); 

• structurele elementen type II die bij bezwijken weliswaar aanleiding geven tot 
een voortschrijdende instorting, maar niet over de compartimentgrenzen heen (bv. 
dragende elementen van de dakstructuur die bij bezwijken geen aanleiding geven 
tot beschadigingen aan de compartimentwanden); 

• structurele elementen type I die bij bezwijken aanleiding geven tot een voort-
schrijdende instorting die zich kan uitstrekken over de compartimentgrenzen heen 
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of die aanleiding geeft tot de beschadiging van de compartimentwanden (bv. dra-
gende compartimentwanden en compartimentvloeren alsook de dragende ele-
menten die deze compartimentwanden dragen). 

De voorschriften voor elk van deze types stemmen overeen met een bepaalde aanvaardbare 
kans van instorting van het bouwelement. Deze kans is groter voor een structureel element 
van type II dan voor een structureel element van type I omdat een instorting van dit laatste ook 
gevolgen heeft voor de compartimentering. Daarom zijn er strengere voorschriften aan gekop-
peld om instorting te voorkomen.  

Voor de industriegebouwen wordt voor de structurele elementen van type II rekening gehou-
den met een aanvaardbare kans dat een bouwelement instort gelijk aan 10-3 per jaar. 

Behalve in een aantal gevallen (bv. een industriegebouw uitgevoerd als een compartiment) is 
het enkel via een analyse mogelijk om te bepalen tot welk type een bepaald structureel ele-
ment behoort. Het is immers geen eigenschap van het structureel element zelf, maar hangt 
samen met de belasting, de afmetingen, de verbindingen, .. 

Een onafhankelijke compartimentwand blijft behouden ook als een naastgelegen comparti-
ment instort, zodat a fortiori de structurele elementen van het compartiment - met uitzonde-
ring van diegene die volgens de typeoplossing tot type I behoren - tot type II behoren. Een over-
zicht van deze typeoplossingen kan gevonden worden in TV 256 van het WTCB.  

Indien geen gebruikgemaakt wordt van deze typeoplossingen, voegt de bouwheer een gede-
tailleerde studie toe waarbij voor elk structureel element het juiste type bepaald is. Bij ont-
stentenis van deze studie, worden alle structurele elementen in type I ingedeeld. 

Stabiliteit bij brand van elementen van type I: De stabiliteit bij brand van de structurele ele-
menten van type I moet ten minste gelijk zijn aan de vereiste brandweerstand van de compar-
timentswanden, omdat deze bij bezwijken mogelijk de compartimentering kunnen teniet doen. 

Stabiliteit bij brand van elementen van type II De voorschriften voor de minimale stabiliteit 
bij brand van de structurele elementen van type II zijn variabel in functie van de hevigheid van 
de brand. Als maat voor die “hevigheid” wordt gebruikgemaakt van het concept van de equiva-
lente tijdsduur, dat toelaat om de invloed van een verschillend brandverloop af te wegen ten 
opzichte van de standaard temperatuur-tijdkromme. 

4.7.5 Definities voor weerstand tegen brand en reactie bij brand. 

Weerstand tegen brand van een bouwelement (REI): Tijd gedurende welke een bouwelement 
gelijktijdig voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie.  

Brandreactie van een materiaal: het gedrag van een materiaal dat in gespecificeerde testom-
standigheden door zijn eigen ontbinding een vuur waaraan het blootgesteld wordt, voedt 

4.8 Beoordeling van bouwelementen 
De prestatie met betrekking tot de brandwerendheid van een bouwelement wordt geattes-
teerd: 

• 1° de informatiegegevens bij de CE-markering; 
• 2° bij gebrek aan CE-markering: 
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a) door een classificatierapport voor de desbetreffende toepassing opgemaakt door een 
laboratorium of een certificatieorganisme uit een Lidstaat van de Europese Unie of uit 
een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, dat de waar-
borgen voor onafhankelijkheid en bekwaamheid zoals vastgelegd in de normen van de 
reeks NBN EN 45000 of NBN EN ISO/IEC 17025 of gelijkwaardige waarborgen aantoont. 
Dit classificatierapport is gebaseerd op een van de volgende evaluatieprocedures: 

1) een of meerdere beproevingen uitgevoerd volgens de Europese norm 
ter zake; 
2) een of meerdere beproevingen uitgevoerd volgens een norm of techni-
sche specificatie van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een 
ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, waar-
bij een gelijkwaardige graad van bescherming gegarandeerd wordt; 
3) een analyse van beproevingsresultaten die leidt tot een welbepaald toe-
passingsgebied. 

b) door een berekeningsnota uitgewerkt volgens een methode goedgekeurd door de 
minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij vast-
legt; 

c) door de informatie bij een technische goedkeuring, of door een gelijkwaardige beoor-
deling aanvaard in een andere Lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat 
deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte; 

d) door het proefverslag van een proef uitgevoerd volgens de norm NBN 713-020. 

4.9 Speciale termen voor ontwerp en berekening bij 
brand in het algemeen 

Brandwerend beschermingsmateriaal: ieder materiaal of combinatie van materialen dat is 
aangebracht op een constructief element met het doel de brandwerendheid te verhogen. 

Brandwand: scheidende wand tussen twee ruimten (in het algemeen twee brandcomparti-
menten of gebouwen) die is berekend op brandwerendheid en constructieve stabiliteit. 

Dragende wand: vlak element dat overwegend aan drukspanningen is onderworpen voor het 
opnemen van verticale belastingen, bijvoorbeeld vloerbelastingen, en ook voor het opnemen 
van horizontale belastingen, bijvoorbeeld windbelastingen. 

Niet-dragende wand: vlak element dat overwegend alleen door zijn eigen gewicht is belast 
en dat dragende wanden niet schoort. Het kan echter nodig zijn om op zijn oppervlak werkende 
horizontale belastingen over te dragen naar dragende bouwelementen zoals wanden of vloe-
ren. 

Scheidende wand: wand die slechts aan een zijde kant aan brand is blootgesteld. 

Niet-scheidende wand: dragende wand die aan twee of meer zijden aan brand is blootgesteld. 

Bijkomende symbolen 
• E 30 of E 60: een element dat voldoet aan het integriteitscriterium, E, na 30 min of 

60. min blootstelling aan een standaardbrand. 
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• I 30 of I 60: een element dat voldoet aan het thermische-isolatiecriterium, I, na 30 
min of 60. min blootstelling aan een standaardbrand. 

• R 30 of R 60: een element dat voldoet aan het draagvermogencriterium R na 30 
min of 60. min blootstelling aan een standaardbrand. 

Opmerking 1: In geval van combinaties (bv. REI) wordt de kleinste waarde weerhouden. 

Opmerking 2: Als criterium staat I nooit alleen. Het is altijd in combinatie met E. 

4.10  Basisbeginselen en regels 
Wanneer mechanische weerstand is vereist, moeten constructies zo zijn ontworpen, berekend 
en uitgevoerd dat zij hun dragende functie behouden gedurende de van toepassing zijnde 
blootstelling aan brand. 

Indien compartimentering is vereist, moeten de elementen die de begrenzingen van het brand-
compartiment vormen, met inbegrip van de verbindingen, zo zijn ontworpen, berekend en uit-
gevoerd dat deze hun scheidende functie behouden gedurende de van toepassing zijnde bloot-
stelling aan brand, dat wil zeggen: 

• verlies van dichtheid mag niet optreden, om te voorkomen dat vlammen en hete 
gassen door het element heen dringen en om te voorkomen dat vlammen ontstaan 
aan de kant die niet aan brand is blootgesteld; 

• falen van isolatie mag niet optreden, om de temperatuurstijging van de zijde die 
niet aan brand is blootgesteld te begrenzen tot gespecificeerde niveaus; 

• indien vereist, beperking van de warmtestraling vanaf de zijde die niet aan brand is 
blootgesteld. 

4.11 Nominale brand 
Een standaardbrand is een in de oven kunstmatige brand opgewekt volgens een temperatuur-
tijd curve uit de internationale norm ISO 834. 

Figuur 4.2. Tijd/temperatuurverschil bij een standaardbrand 
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Voor de blootstelling aan standaardbrand moeten elementen als volgt voldoen aan de criteria 
R (mechanische weerstand), E (integriteit), I (isolatie)  

• alleen dragend criterium: R; 
• alleen scheidend criteria: EI; 
• scheidend en dragend criteria: REI. 

Aangenomen is dat aan criterium R is voldaan als de dragende functie behouden blijft gedu-
rende de vereiste duur van blootstelling aan brand: 

• 1°: het element behoudt de eigenschappen die nodig zijn voor het bewaren van zijn 
eigen stabiliteit en het vervullen van zijn functie; 

• 2°: het element vertoont geen vervormingen welke onverenigbaar zijn met zijn 
functie in de stabiliteit van de constructie; 

• 3°: het element kan eventueel gedurende een bepaalde tijd na de proef, zonder be-
zwijken, de belasting dragen die tijdens de test werd aangebracht. 

Aangenomen is dat aan criterium I is voldaan als de gemiddelde temperatuur over het niet-
blootgestelde oppervlak niet meer dan 140 K stijgt, en de maximale temperatuurstijging ner-
gens op dat oppervlak meer dan 180 K is. 

Aangenomen is dat aan criterium E is voldaan als het doordringen van vlammen en hete gas-
sen door het element heen is voorkomen. Men beschouwt een element niet langer “als vlam-
dicht” zodra een kleine hoeveelheid katoen die langzaam bewogen wordt, langs de niet aan de 
warmte blootgestelde zijde, op een afstand van 2 à 3 cm van spleten of andere openingen, 
spontaan ontvlamt terwijl de ovenruimte op een normale overdruk van 2 kg/m2 staat. 

4.12 Parametrische (of natuurlijke) brand 
Er is voldaan aan de dragende functie indien bezwijken is voorkomen gedurende de volledige 
duur van de brand, met inbegrip van de uitdovingsfase, of gedurende een voorgeschreven tijd. 

Er is voldaan aan de scheidende functie met betrekking tot de isolatie indien is voldaan aan de 
volgende criteria: 

• de gemiddelde temperatuurstijging over het gehele oppervlak dat niet aan brand is 
blootgesteld is niet groter dan 140 K en de maximale temperatuurstijging in ieder 
punt van dat oppervlak is niet groter dan 180 K op het moment van de maximale 
gastemperatuur; 

• de gemiddelde temperatuurstijging over het gehele oppervlak dat niet aan brand is 
blootgesteld is niet groter dan 200 K en de maximale temperatuurstijging in ieder 
punt van dat oppervlak is niet groter dan 240 K gedurende de uitdovingsfase van de 
brand of gedurende een vereiste periode. 

 
Opmerking: Een parametrische brand wordt vooral gebruikt voor de dragende functie, maar wordt nage-
noeg niet gebruikt voor thermische isolatie en vlamdichtheid die doorgaans vooral aan de hand van proeven  
volgens de standaard temperatuur/tijdcurve vastgesteld worden. 
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4.13 Bepalingsmethoden 
Het model van het constructieve systeem dat wordt gebruikt voor het ontwerp en de bereke-
ning bij brand moet de verwachte prestatie van de constructie bij brand weergeven. 

De berekening bij brand mag worden uitgevoerd door gebruik te maken van een van de vol-
gende methoden: 

• beproeving van de constructie; 
• gegevens in tabelvorm; 
• berekening van elementen; 
• berekening van een deel van de constructie; 
• berekening van de constructie als geheel. 

De gegevens in tabelvorm die gegeven worden in dit deel zijn gebaseerd op de standaard tem-
peratuur/tijdkromme in overeenstemming met EN 1363. 

Als alternatief voor het ontwerpen door berekening, mag de brandwerendheid zijn gebaseerd 
op de resultaten van brandproeven of op brandproeven in combinatie met een berekening (zie 
5.2 van EN 1990). 

4.14 Materialen 
4.14.1  Stenen 

Voor dit deel zijn de eisen voor metselstenen, gegeven in STS 22-1 (materialen), van toepas-
sing, met de volgende aanvulling: 

• Groep 1S: Metselstenen die minder dan 5 % (volumepercenten) aan gevormde hol-
ten bevatten; deze mogen aanvullend inspringende delen bevatten, zoals bijvoor-
beeld “frogs”, grijpgaten of groeven in het vlijvlak indien deze inspringende delen 
in de gerede wand met mortel zijn gevuld. 

4.14.2 Mortel 

Voor dit deel zijn de eisen voor mortel, gegeven in het STS 22-1 (materialen), van toepassing. 

4.15 Algemene informatie voor ontwerp en berekening 
van wanden 

4.15.1 Wandtypes volgens de functie 

(1) Bij brandbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen niet-dragende wanden en 
dragende wanden, en tussen scheidende wanden en niet-scheidende wanden. 

(2) Scheidende wanden moeten brandvoortplanting van een plaats naar een andere voor-
komen, en zijn slechts aan een zijde aan brand blootgesteld. Voorbeelden zijn wanden 
langs vluchtwegen, wanden van trappenhuizen en scheidende wanden van een brand-
compartiment. 

(3) Niet-scheidende, dragende wanden zijn onderhevig aan brand aan twee of meer zijden. 
Voorbeelden zijn wanden binnen een brandcompartiment. 
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(4) Buitenwanden kunnen scheidende wanden of niet-scheidende wanden zijn, naar ge-
lang van wat vereist is. 

Opmerking: Scheidende buitenwanden met een lengte kleiner dan 1 m behoren voor het 
ontwerp en de berekening bij brand als niet-scheidende wanden te zijn beschouwd, afhan-
kelijk van de aangrenzende constructie. 

(5) Wanden met lateien boven openingen behoren ten minste dezelfde brandwerendheid 
te bezitten als wanneer er zich geen latei in de wand zou bevinden. 

(6) Verstijvingselementen, zoals verstijvingswanden, vloeren, liggers, kolommen of raam-
werken, behoren ten minste dezelfde brandwerendheid te bezitten als de wand. 

Opmerking: Indien uit een beschouwing blijkt dat het bezwijken van het verstijvingselement 
aan een zijde van een brandwand niet leidt tot het bezwijken van de brandwand, dan hoeven 
de verstijvingselementen geen brandwerendheid te bezitten. 

4.15.2 Spouwmuren en niet-verbonden wanden met onafhankelijke bladen 

(1) Indien beide bladen van een spouwmuur dragend zijn en ongeveer gelijk zijn belast, 
is de brandwerendheid van een spouwmuur met bladen van ongeveer dezelfde 
dikte gedefinieerd als de brandwerendheid van een gelijkwaardige, enkelbladige 
wand met een dikte die gelijk is aan de som van de dikten van de twee bladen (zie 
figuur 4.3, A), mits geen brandbaar materiaal is gebruikt in de spouwmuur. 

Noot: met deze regel dient voorzichtig te worden omgesprongen, aangezien, door de verschil-
lende thermische belasting van de beide bladen en bijgevolg ook de verschillende thermische 
uitzetting, er een herverdeling van de krachten kan optreden wat tot sneller bezwijken leiden. 

(2) Indien slechts een blad van een spouwmuur dragend is, is de brandwerendheid van de 
spouwmuur over het algemeen groter dan de behaalde brandwerendheid van het dra-
gende blad wanneer de laatste als een enkelbladige wand is beschouwd (zie figuur 4.3, 
B). 

(3) Voor de brandwerendheid van een spouwmuur die bestaat uit twee niet-dragende bla-
den (figuur 4.3, C) mag de som van de brandwerendheid van de afzonderlijke bladen 
worden aangehouden, met een maximum van 240 min wanneer de brandwerendheid 
is bepaald door EN 1996-1-2. 

(4) Voor niet-verbonden wanden met onafhankelijke bladen wordt de brandwerendheid 
van de wand bepaald onder verwijzing naar de van toepassing zijnde “dragende” of 
“niet-dragende” tabel (zie tabel 4.1 tot 4.4) voor de enkelbladige wand (zie figuur 4.3, 
D) die moet worden beoordeeld op blootstelling aan brand. 
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Figuur 4.3. Samengestelde wanden 

 
Noot: in figuur 4.3 is: 
1 = spouwhaak of lintvoegwapening,  
2 = spouw, en  
3 = ankerloze spouw. 
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4.15.3 Wandafwerkingen 

(1) De brandwerendheid van wanden van metselwerk mag worden verhoogd door toepas-
sing van een laag van een geschikte wandafwerking, bijvoorbeeld: 

- voorvermengde gipspleister volgens NBN EN 13279-1;  

- van het type LW of T volgens NBN EN 998-1. 

Bij spouwmuren en niet-verbonden wanden is de wandafwerking alleen nodig aan de 
buitenzijde van de bladen en niet tussen de beide bladen in. 

(2) Om de brandwerendheid van een wand te verhogen mag een extra voorzetwand of be-
kleding van metselwerk worden gebruikt. 

4.15.4 Aanvullende eisen voor wanden van metselwerk 

Ieder ondersteunend of verstijvend deel van een constructie moet ten minste dezelfde brand-
werendheid bezitten als de constructie die wordt ondersteund. 

Bij het vaststellen van de brandwerendheid mogen brandbare, dunne, waterdichte materialen 
die in een wand zijn opgenomen, buiten beschouwing worden gelaten. 

Metselstenen met gaten door de steen heen behoren niet zo te zijn gelegd dat de gaten lood-
recht staan op het wandoppervlak, d.w.z. dat de wand niet behoort te zijn doorboord door de 
gaten in de metselstenen. 

Indien systemen voor thermische isolatie, bestaande uit isolatie en pleisterwerk, op enkelbla-
dige buitenwanden zijn gebruikt, behoort daarbij te worden opgemerkt dat: 

• isolatielagen van brandbare materialen de brandwerendheid niet verbeteren; 
• isolatielagen van onbrandbare materialen, bijvoorbeeld minerale wol of schuim-

glas, kunnen worden gebruikt in plaats van een geschikte wandafwerking. 

4.16 Detaillering 
De detaillering van metselwerk in een constructie mag de brandwerendheid van de constructie 
niet verlagen. 

4.16.1  Aansluitingen en verbindingen 

(1) De wand moet aan de boven- en onderzijde zijdelings zijn gesteund door de vloeren of 
het dak, tenzij de stabiliteit onder normale omstandigheden op een andere manier is 
verkregen, bijvoorbeeld door verstijvingswanden of speciale verankeringen. 

(2) Verbindingen, met inbegrip van dilatatievoegen, in wanden of tussen wanden en andere 
brandscheidende elementen moeten zo zijn ontworpen, berekend en uitgevoerd dat de 
vereiste brandwerendheid van de wanden is behaald. 

(3) Indien brandisolerende lagen in dilatatievoegen zijn vereist, moeten deze bestaan uit 
minerale materialen met een smeltpunt dat niet lager is dan 1.000 °C. Iedere verbin-
ding moet strak zijn afgedicht, zodat beweging van de wand de brandwerendheid niet 
nadelig beïnvloedt. Indien andere materialen zijn gebruikt, moet door beproeving zijn 
aangetoond dat deze voldoen aan de criteria E en I (zie deel 4 van NBN EN 1366). 
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Naargelang de toepassing gebeuren deze proeven volgens een of meer van de vol-
gende situaties:  

 

Figuur 4.4. Aansluitingen en verbindingen van wanden 

 
 

Testrichting Toepasbaar voor 
A horizontale constructie (bv. welfsels) A,D,Ea) 
B verticale constructie (bv. wanden) B 
Cverticale constructie (bv. wanden boven elkaar) C,Db) 

a) Oriëntatie E is toepasbaar indien voeg A met beweging getest werd 
b) Oriëntatie D is toepasbaar indien voeg C met een beweging getest werd 

• Indien de verwachte beweging <±7,5 % mag de proef uitgevoerd worden zonder be-
weging tijdens de proef. 

• Indien de verwachte beweging > ± 7,5 % wordt de proef uitgevoerd door de bewe-
gingen uit te voeren die een verplaatsing van de voeg van 100 % van de nominale 
voegbreedte bedraagt (∆ = W). 

Figuur 4.5. Toe te passen bewegingen van voegen bij brandproef 
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De meest gebruikte voegvormen zijn: 

 

Figuur 4.6. Voegtypes 

 
(4) Aansluitingen tussen niet-dragende wanden van metselwerk behoren te zijn uitge-

voerd volgens EN 1996-2 of volgens andere geschikte details. 

Opmerking: In bijlage 1 zijn voorbeelden van geschikte details gegeven. 

(5) Aansluitingen van dragende wanden van metselwerk mogen zijn uitgevoerd volgens 
EN 1996-1-1 of volgens andere geschikte details. 

Opmerking: In bijlage 1 zijn voorbeelden van geschikte details opgenomen. 

 

4.16.2 Bevestigingen, leidingen en kabels 

(1) Aangenomen kan worden dat de aanwezigheid van sparingen en sleuven, zoals door 
EN 1996-1-1 is toegelaten in dragende wanden zonder de noodzaak van een afzonder-
lijke erkenning, de tijdsduur van brandwerendheid volgens de tabellen waarnaar in 
hierboven is verwezen niet verlaagt. 

(2) Bij niet-dragende wanden behoren verticale sleuven en sparingen ten minste 2/3 van 
de vereiste minimale wanddikte over te laten, maar niet minder dan 60 mm, met inbe-
grip van alle integraal aangebrachte brandwerende afwerkingen zoals pleisterwerk. 

(3) Horizontale en schuine sleuven en sparingen in niet-dragende wanden behoren ten 
minste 5/6 van de vereiste minimale wanddikte over te laten, maar niet minder dan 60 
mm, met inbegrip van ieder integraal aangebrachte brandwerende afwerkingen zoals 
pleisterwerk. Horizontale en schuine sleuven en sparingen behoren niet in het middel-
ste 1/3 deel van de wandhoogte te zijn aangebracht. 

De breedte van individuele sleuven en sparingen in niet-dragende wanden behoort niet 
groter te zijn dan tweemaal de vereiste minimale wanddikte, met inbegrip van alle in-
tegraal aangebrachte brandwerende afwerkingen zoals pleisterwerk. 
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(4) De brandwerendheid van niet-dragende wanden met sleuven of sparingen die niet vol-
doen aan (2) en (3) behoort te zijn bepaald op basis van beproevingen volgens NBN EN 
1364. 

(5) Individuele kabels mogen door gaten lopen die zijn afgedicht met mortel. Daarnaast 
mogen, afhankelijk van E en I (zie §4.21),  onbrandbare leidingen tot een diameter van 
100 mm door onbrandbaar afgedichte gaten lopen, indien door de effecten van warm-
tegeleiding door de leidingen de criteria E en I niet worden overschreden en geen en-
kele uitzetting de prestatie met betrekking tot de brandwerendheid nadelig beïn-
vloedt.(voor typeoplossingen: zie §4.21). 

Opmerking: Andere materialen dan mortel mogen zijn gebruikt, mits deze voldoen aan 
CEN-normen. 

(6) Groepen van kabels en leidingen van brandbaar materiaal of individuele kabels in ga-
ten die niet met mortel zijn afgedicht, mogen door wanden heen lopen indien: 

• de wijze van afdichting is beoordeeld door beproeving volgens deel 3 van 
NBN EN 1366, of 

• advies is opgevolgd dat is gebaseerd op voldoende ervaring in het gebruik. 

Noot: NBN EN 1366 geeft gedetailleerde informatie over:  
- afdichten van kabeldoorvoeringen; 
- afdichten van buisdoorvoeringen; 
- afdichten van gemengde doorvoeringen. 

 

4.17 Bepaling met gegevens in tabelvorm 
(1) Wanden van metselwerk mogen worden beoordeeld door gebruik te maken van de ta-

bellen in bijlage B van NBN EN 1996-1-2, die bij het van toepassing zijnde criterium de 
minimaal vereiste dikte van het metselwerk geven om de vastgestelde tijdsduur van 
brandwerendheid te bereiken wanneer de wanden zijn opgebouwd uit metselstenen van 
het aangegeven materiaal, de aangegeven groep en de aangegeven volume massa. 

(2) De minimale wanddikte gegeven in de tabellen heeft alleen betrekking op de brandwe-
rendheid. De benodigde dikte voor andere aspecten zoals vastgelegd in NBN EN 1996-
1-1, of nodig om aan andere eisen te voldoen, bijvoorbeeld voor geluidsisolatie, is hierin 
niet verwerkt. 

(3) De tabelwaarden voor dragende wanden zijn geldig bij een totale karakteristieke, verti-
cale belasting van α NRk

γGlo
  waarin de verhouding α van de toegepaste rekenwaarde van de 

belasting op de wand tot de rekenwaarde van de weerstand van de wand gelijk is aan 1,0 
of 0,6 en waarin NRk gelijk is aan tΦfk (zie NBN EN 1996-1-1). 

Opmerking: De te gebruiken waarde van γGlo in een land kan worden gevonden in de natio-
nale bijlage.  
 
De tabellen in de opmerking in bijlage B zijn verkregen uit de beschouwing van proefresulta-
ten waarin γGlo 3 tot 5 bedraagt. De brandproeven, die zijn uitgevoerd voor de invoering van 
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ontwerp en berekening met partiële factoren, werden onderworpen aan een toelaatbare be-
lasting die ongeveer gelijk was aan de karakteristieke waarde van de sterkte gedeeld door de 
algemene factor γF x γM, waarin γF en γM de partiële factoren zijn voor respectievelijk de be-
lastingen en de materialen (zie NBN EN 1990 en NBN EN 1996-1-1). 
 

4.18 Waarden in tabelvorm voor de brandwerendheid van 
wanden van metselwerk 

(1) De dikte van een wand van metselwerk, tF, om een bepaalde tijdsduur van brandwerend-
heid, tfi,d, te verkrijgen, mag zijn overgenomen uit de tabellen 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 bij de 
van toepassing zijnde wand en belastingsituatie. 

(2) De tabellen zijn alleen geldig voor wanden die aan NBN EN 1996-1-1, NBN EN 1996-2 
en NBN EN 1996-3 voldoen, naar gelang het wandtype en zijn functie (bijvoorbeeld niet-
dragend). 

(3) De dikte in de tabellen heeft betrekking op het metselwerk zelf, zonder eventuele afwer-
kingen.De eerste regel van twee gekoppelde regels definieert de weerstand van wanden 
zonder een geschikte wandafwerking. Waarden tussen haakjes ( ) in de tweede regel van 
twee gekoppelde regels zijn voor wanden met een aangebrachte afwerking volgens met 
een minimale dikte van 10 mm aan beide zijden van een enkelbladige wand of aan de 
aan brand blootgestelde zijde van een spouwmuur. 

Opmerking 1: Pleisterwerk van zandcement geeft over het algemeen geen toename van de 
brandwerendheid van een wand van metselwerk in de mate als gegeven in de tweede regel 
van twee gekoppelde regels in de tabellen.  
 
Opmerking 2: Gekoppelde rijen zijn bijvoorbeeld 1.1.1 en 1.1.2 in tabel 4.1 (N.B.1.1). 

(4) Metselwerk bestaande uit stenen met een hoge precisie wat de afmetingen betreft en 
met ongevulde stootvoegen met een breedte die groter is dan 2 mm maar kleiner dan 5 
mm, mag worden beoordeeld met gebruik van de tabellen 4.1 tot 4.8, mits een pleister-
laag met een dikte van ten minste 1 mm is gebruikt op ten minste een zijde.  

Noot: Ongevulde stootvoegen hebben uiteraard ook hun invloed op de luchtdichtheid, ver-
luchtingsgraad van de spouw in het geval van spouwbladen, de thermische isolatie (zie NBN 
B62-002), de akoestische isolatie (zie ook STS 22 -4 “Uitvoering”). 

In dergelijke gevallen is de tijdsduur van brandwerendheid gelijk aan die welke is gege-
ven voor wanden zonder afwerking. Voor wanden met stootvoegen met een breedte die 
kleiner is dan of gelijk is aan 2 mm, is geen aanvullende afwerking noodzakelijk om de 
tabellen voor wanden zonder aangebrachte afwerking te kunnen gebruiken. 

(5) Metselwerk bestaande uit stenen met tand en groef en met ongevulde stootvoegen met 
een breedte die kleiner is dan 5 mm, mogen worden beoordeeld met de tabellen geschikt 
voor wanden zonder een afwerking. 
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4.19 Tabellen  
Opmerking 1: De opgegeven wanddikten zijn nominale waarden en geen productafmetingen 
Opmerking 2: De tabellen zijn ook geldig voor metselwerk, uitgevoerd met een horizontale lintvoeg-
wapening volgens NBN EN 845-3. 
Opmerking 3: De wanddikten, gegeven in de tabellen 4.1 tot 4.8, voor niet dragend metselwerk (dus 
EI of EI-M) zijn alleen geldig voor wanden met een maximale verhouding van de hoogte tot de dikte 
van 40. (h/t ≤ 40). 

4.19.1 Bakstenen  

Ter herinnering: groepindeling voor baksteen:  

Groep 1S: Metselstenen die minder dan 5 % (volumepercenten) aan gevormde holten bevat-
ten; deze mogen aanvullend inspringende delen bevatten, zoals bijvoorbeeld “frogs”, grijpga-
ten of groeven in het vlijvlak indien deze inspringende delen in de gerede wand met mortel zijn 
gevuld. 

Andere groepen: zie STS 22-1: Materialen.  

 

Tabel 4.1. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van niet-dragende muren van met-
selbakstenen 

Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.1.1 ANB - Baksteen metselwerk – Minimale dikte 
van scheidende, niet-dragende wanden (criterium EI) voor classificaties van brandwerendheid. 

Regel-
num-
mer 

Materiaaleigenschap-
pen: bruto droge volu-
mieke massa ρ (kg/m³) 

Minimale wanddikte (mm) tF voor tijdsduur (minuten) tfi,d van brandwe-
rendheid, classificatie EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Groep 1S, 1, 2, 3 en 4 metselstenen 

1.1 Mortel voor algemene toepassing, lijmmortel, lichtgewichtmortel 

500 ≤ ρ ≤ 2 400 

1.1.1  60/100 90/100 100 120 130 160 190 

1.1.2  (50/70) (50/70) (90) (100) (130) (140) (170) 
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Tabel 4.2. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van dragende muren van metsel-
bakstenen  

Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.1.2 ANB - Baksteen metselwerk – Minimale dikte 
van scheidende, dragende enkelbladige wanden (criteria REI) voor classificaties van brandwerendheid. 
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4.19.2 Kalkzandsteen 

Ter herinnering: groepindeling voor kalkzandsteen:  

Groep 1S: metselstenen die minder dan 5 % (volumepercenten) aan gevormde holten bevat-
ten; deze mogen aanvullend inspringende delen bevatten, zoals bijvoorbeeld “frogs”, grijpga-
ten of groeven in het vlijvlak indien deze inspringende delen in de gerede wand met mortel zijn 
gevuld. 

Andere groepen: zie STS 22- 1: Materialen. 

 

Tabel 4.3. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van niet-dragende muren van met-
selstenen in kalkzandsteen. 

Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.2.1 ANB - Kalkzandsteen metselwerk – Minimale 
dikte van scheidende, niet-dragende scheidingswanden (criteria EI) voor classificaties van brandwerend-
heid.  

Regel-
num-
mer 

Materiaaleigenschap-
pen: bruto droge volu-
mieke massa ρ (kg/m³) 

Minimale wanddikte (mm) tF voor tijdsduur (minuten) tfi,d van brandwe-
rendheid, classificatie EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Groep 1S, 1, 2, 3  

1.1 Mortel voor algemene toepassing 

600 ≤ ρ ≤ 2 400 

1.1.1  70 70 90 100 120 140 140 

1.1.2  (50) (70) (70) (90) (120) (140) (140) 

1.2 Lijmmortel  

600 ≤ ρ ≤ 2 400 

1.2.1  70 70 90 100 120 140 140 

1.2.2  (50) (70) (70) (90) (120) (140) (140) 

  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 

113 

Tabel 4.4. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van dragende muren van metsel-
stenen in kalkzandsteen. 

Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.2.2 ANB - Kalkzandsteen metselwerk – Minimale 
dikte van scheidende, dragende enkelbladige wanden (criteria REI) voor classificaties van brandwerend-
heid. 
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4.19.3 Betonmetselstenen 

Ter herinnering: groepindeling voor betonmetselsteen:  

Groep 1S: Metselstenen die minder dan 5 % (volumepercenten) aan gevormde holten bevat-
ten; deze mogen aanvullend inspringende delen bevatten, zoals bijvoorbeeld “frogs”, grijpga-
ten of groeven in het vlijvlak indien deze inspringende delen in de gerede wand met mortel zijn 
gevuld. 

Andere groepen: zie STS 22-1:Materialen. 

Tabel 4.5. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van niet-dragende muren van be-
tonmetselstenen. 

Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.3.1 ANB - Normaalbetonsteen metselwerk en 
lichtbetonsteen metselwerk – Minimale dikte van scheidende, niet-dragende scheidingswanden (criteria 
EI) voor classificaties van brandwerendheid. 
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Tabel 4.6. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van dragende muren van beton-
metselstenen. 

Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.3.2 ANB - Normaalbetonsteen metselwerk en 
lichtbetonsteen metselwerk – Minimale dikte van scheidende, dragende enkelbladige wanden (criteria 
REI) voor classificaties van brandwerendheid. 
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4.19.4 Cellenbeton 

Ter herinnering: groepindeling voor metselsteen in cellenbeton:  

Groep 1S: Metselstenen die minder dan 5 % (volumepercenten) aan gevormde holten bevat-
ten; deze mogen aanvullend inspringende delen bevatten, zoals bijvoorbeeld “frogs”, grijpga-
ten of groeven in het vlijvlak indien deze inspringende delen in de gerede wand met mortel zijn 
gevuld. 

Andere groepen: zie STS 22-1:Materialen. 

Tabel 4.7. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van niet-dragende muren van cel-
lenbetonmetselstenen. 
Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.4.1 ANB - Cellenbeton metselwerk – Minimale 
dikte van scheidende, niet-dragende wanden (criteria EI) voor classificaties van brandwerendheid.   

Regel-
num-
mer 

Materiaaleigenschap-
pen: Metselsteen-
sterkte fb [N/mm²] 
bruto droge volumieke 
massa ρ (kg/m³) 

Minimale wanddikte (mm) tF voor tijdsduur (minuten) tfi,d van brandwe-
rendheid, classificatie EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Groep 1 en 1S metselstenen  

1.1 Mortel voor algemene toepassing, lijmmortel 

1.1.1 
350 ≤ ρ ≤ 500 

50 65 70 90 90 120 190 

1.1.2 (50) (65) (70) (70) (90) (90) (190) 

1.1.3 
500 ≤ ρ ≤ 1 000 

50 65 70 90 90 120 190 

1.1.4 (50) (65) (70) (70) (90) (90) (190) 
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Tabel 4.8. Minimale dikten voor tijdsduur van brandwerendheid van dragende muren van cellen-
betonmetselstenen. 
Deze tabel komt uit NBN EN 1996-1-2 ANB/ Tabel N.B.4.2 ANB - Cellenbeton metselwerk – Mini-
male dikte van scheidende, dragende enkelbladige wanden (criteria REI) voor classificaties van 
brandwerendheid.  
 

Regel-
num-
mer 

Materiaaleigenschap-
pen: Metselsteen-
sterkte fb [N/mm²] 
bruto droge volumieke 
massa ρ (kg/m³) 

Minimale wanddikte (mm) tF voor tijdsduur (minuten) tfi,d van brandwe-
rendheid, classificatie EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Groep 1 en 1S metselstenen  

1.1 Mortel voor algemene toepassing, lijmmortel 

2 ≤ fb ≤ 4 

350 ≤ ρ ≤ 500 

1.1.1 
α ≤ 1,0 

90 90 90 90 90 140 190 

1.1.2 (90) (90) (90) (90) (90) (140) (190) 

1.1.3 
α ≤ 0,6 

90 90 90 90 90 140 190 

1.1.4 (90) (90) (90) (90) (90) (140) (190) 

1.2 Mortel voor algemene toepassing, lijmmortel 

4 ≤ fb ≤ 8 

500 ≤ ρ ≤ 1000 

1.2.1 
α ≤ 1,0 

90 90 90 90 90 140 190 

1.2.2 (90) (90) (90) (90) (90) (140) (190) 

1.2.3 
α ≤ 0,6 

90 90 90 90 90 140 190 

1.2.4 (90) (90) (90) (90) (90) (140) (190) 
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4.20 Vereisten 
De gegevens in tabel 4.9 zijn indicatief en niet limitatief. Ze beperken zich tevens tot de vereis-
ten van verticale metselwerkwanden, zonder deuren, ramen openingen en doorvoerleidingen. 

Lage gebouwen (LG): h< 10 m, echter niet van toepassing op industriegebouwen (aparte bij-
lage), gebouwen met maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of 
gelijk aan 100 m2, en eengezinswoningen. 

Middelhoge gebouwen (MG) : 10 m ≤ h < 25 m. 

Hoge gebouwen (HG) : 25 m ≤ h. 

Tabel 4.9. Vereisten van muren van lage (LG), middelhoge (MG) en hoge gebouwen (HG) 

 LG MG HG 
Structurele wanden die aangrenzende ge-
bouwen scheiden REI 60 REI 120 REI 240 

Wanden die aangrenzende gebouwen schei-
den EI 60 EI 120 EI 240 

Wanden van een sas dat verbinding maakt 
tussen twee aangrenzende gebouwen  EI 60  

Structurele wanden van gebouwen met 1 
bouwlaag boven het niveau Ei (=het laagst 
gelegen evacuatieniveau) 

REI 30   

Structurele wanden van gebouwen met meer 
dan een bouwlaag boven het niveau Ei (=het 
laagst gelegen evacuatieniveau) 

REI 60   

Structurele wanden van gebouwen onder het 
niveau Ei (=het laagst gelegen evacuatieni-
veau) 

REI 60   

Structurele wanden van gebouwen boven het 
niveau Ei (=het laagst gelegen evacuatieni-
veau) 

 R 60 R 120 

Structurele wanden van gebouwen onder het 
niveau Ei (=het laagst gelegen evacuatieni-
veau) 

 R 120 R 120 

Verticale binnenwanden van gebouwen met 1 
bouwlaag boven het niveau Ei (=het laagst 
gelegen evacuatieniveau) die lokalen met 
nachtbezetting afbakenen 

EI 30   

Verticale binnenwanden van gebouwen met 
meerdere bouwlagen boven het niveau Ei 
(=het laagst gelegen evacuatieniveau), die lo-
kalen met nachtbezetting afbakenen 

EI 60   

Verticale binnenwanden van gebouwen onder 
het niveau Ei (=het laagst gelegen evacuatie-
niveau), die lokalen met nachtbezetting afba-
kenen 

EI 60   

Verticale wanden van lokalen met nachtbe-
zetting  EI 60 EI 60 

Wanden van archieflokalen  EI 60 EI 60 
Binnenwanden van binnentrappenhuizen EI 60 EI 60 EI 120 
Wanden van de verbinding tussen evacuatie-
weg en binnentrappenhuis d.m.v. een sas   EI 120 
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 LG MG HG 
Wanden tussen compartimenten van gebou-
wen met 1 bouwlaag boven het niveau Ei 
(=het laagst gelegen evacuatieniveau) 

EI 30   

Wanden tussen compartimenten van gebou-
wen met meerdere bouwlagen boven het ni-
veau Ei (=het laagst gelegen evacuatieniveau) 

EI 60 EI 60 EI 120 

Wanden tussen compartimenten van gebou-
wen onder het niveau Ei (=het laagst gelegen 
evacuatieniveau) 

EI 60 EI 60 EI 120 

Wanden van evacuatiewegen (niet vereist in-
dien compartiment < 1250 m² en er uitslui-
tend dagbezetting is) 

EI 30   

Wanden van evacuatiewegen op een evacua-
tieniveau   EI 60 EI 120 

Wanden van evacuatiewegen op een bouw-
laag die geen evacuatieniveau is (niet vereist 
bij MG indien compartiment < 1250 m² en er 
uitsluitend dagbezetting is) 

 EI 30 EI 30 

Wanden van technische lokalen 
Idem als voor 

comparti-
menten 

Idem als 
voor com-
partimen-

ten 

Idem als 
voor com-
partimen-

ten 
Wanden van stookafdelingen en bijhorighe-
den binnen het gebouw meteen nuttig warm-
tevermogen ≥ 70 kW 

EI 60 
EI 60 voor 
zover toe-
gestaan 

EI 120voor 
zover toe-
gestaan 

Wanden van stookafdelingen en bijhorighe-
den binnen het gebouw met een nuttig warm-
tevermogen < 70 kW 

Idem voor 
comparti-

menten 

Idem voor 
comparti-

menten 

Idem voor 
comparti-

menten 
Binnenwanden van transformatorlokalen EI 60 EI 120 EI 120 
Wanden van transformatorlokalen met ter 
plaatse gemonteerde posten of prefabposten EI 60 EI 120 EI 120 

Wanden van huisvuilafvoerkokers verboden verboden verboden 
Wanden van lokalen voor opslag van huisvuil EI 60 EI 60 EI 120 
Wanden van verticale leidingkokers die door 
horizontale wanden dringen EI 60 

EI 60( of 
zie KB 
§5151) 

EI 120 of 
zie KB 
§5151) 

Wanden van verticale kokers die ter hoogte 
van elke bouwlaag gecompartimenteerd zijn 
door horizontale schermen 

EI 30   

Wanden van horizontale kokers :  

Idem als ver-
ticale wanden 

waar ze op 
aansluiten 

Idem als 
verticale 
wanden 
waar ze 
op aan-

sluiten (of 
zie KB 
§5052) 

Idem als 
verticale 
wanden 

waar ze op 
aansluiten 
(of zie KB 

§5052) 

Wanden tussen parkeergebouwen en de rest 
van het gebouw EI 60 EI 60 EI 120 
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 LG MG HG 
Wanden tussen elektrische cabines, archief-
lokalen, technische ruimten,… die zich in het 
parkeercompartiment bevinden 

EI 60 EI 60 EI 120 

Wanden van zalen idem als 
wanden van 
comparti-

menten 

EI 60 EI 120 

Scheidingswanden van winkel- of handels-
complex met de overige bouwdelen EI 60 EI 60 EI 120 

Scheidingswanden tussen handelslokalen EI 30 EI 30 EI 30 
Scheidingswanden tussen collectieve keu-
kens en andere delen EI 60 EI 60 EI 120 

Wanden van kokers met een verticaal trans-
portsysteem tussen restaurant en keuken  EI 60 EI 120 

Liften en goederenliften: het geheel be-
staande uit een of meerdere schachten en uit 
hun toegangsbordessen die een sas moeten 
vormen voor de ondergrondse bouwlagen is 
omsloten door wanden. 
Noot 1: de wanden van liftschachten zijn 
doorlopend, massief en van klasse A1  
Noot 2: bovenstaande geldt niet wanneer de 
lift slechts een compartiment aandoet  

EI 60 EI 60 EI 120 

Wanden van liften en goederenliften  die het 
geheel dat gevormd wordt door de schacht 
en de machinekamer omsluiten 

EI 60 EI 60 EI 120 

Oleohydraulische liften: de machinekamer is 
van de liftschacht gescheiden: wanden van 
machinekamers van liften  

EI 60 EI 120 EI 120 

Paternosterlift, containertransport en goede-
renlift met laad- en losautomatisme (verbo-
den voor personenvervoer): binnenwanden 
van machinekamers en schachten, inclusief 
saswanden 

EI 60 EI 60 EI 120 

Wanden van het trappenhuis van roltrappen EI 60 EI 60 EI 120 
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Specifieke vereisten voor: 

- ouderenzorg; 

- kinderopvang; 

- ziekenhuizen; 

- geestelijke gezondheidszorg; 

- centra voor dagverzorging; 

- centra voor kortverblijf; 

- centra voor herstelverblijf; 

- groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra; 

- gezins-en groepsopvang van baby’s en peuters; 

- buitenschoolse opvang; 

- logiesverstrekkende bedrijven; 

- toeristische verblijfplaatsen en jeugdverblijven; 

- kampeerterreinen; 

- … 

zijn gemeenschapsbevoegdheid. Voor deze en andere specifieke brandveiligheidsnormen 
wordt verwezen naar de gemeenschappen ( www.departementwvg.be voor Vlaanderen; 
www.wallex.wallonie.be voor Wallonië of www.fireforum.be)  

Bij gebrek aan een regelgevend kader kan de regelgeving van het KB basisnormen van toe-
passing zijn en komt het inschatten en motiveren van de noodzaak aan bijzondere veiligheids-
maatregelen toe aan de brandweer. 

Speciale vereisten voor ziekenhuizen (= gemeenschapsbevoegdheid maar momenteel richt ie-
dereen zich nog naar de oude federale voorschriften): 

• Het betreft het koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de nor-
men inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten vol-
doen. (BS 11.01.1980). 

• De horizontale afstand tussen de inrichting en nabijgelegen gebouwen of lokalen 
bezet door derden, is ten minste 8 m. Bovendien bevinden zich geen brandbare 
elementen in de scheidingsruimte op een minimum horizontale afstand van 8 m 
ten opzichte van bedoelde gebouwen. Indien de gebouwen niet van de nevenlig-
gende constructies of lokalen bezet door derden verwijderd zijn, zoals beschreven 
in vorige alinea, worden zij ervan gescheiden door wanden met een weerstand te-
gen brand van minstens twee uur. De hoogte van deze scheidingsmuur is ten min-
ste gelijk aan de hoogte van het te isoleren gebouw, zonder nochtans hoger te 
moeten zijn dan 12 m boven het hoogste punt van de daken der nevenliggende ge-
bouwen of lokalen. 

http://www.departementwvg.be/
http://www.wallex.wallonie.be/
http://www.fireforum.be/
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• Indien onderscheiden gebouwen van een inrichting bij elkaar aanleunen of met el-
kaar verbonden zijn door overdekte doorgangen zijn zij van elkaar of van die door-
gangen gescheiden door wanden met een weerstand tegen brand van minstens 
twee uur. De openingen in deze wanden zijn voorzien van zelfsluitende deuren of 
bij brand zelfsluitende deuren met een weerstand tegen brand van minstens een 
uur. 

De gegevens in tabel 4.10 zijn indicatief en niet limitatief. Ze beperken zich tevens tot de ver-
eisten van verticale metselwerkwanden, zonder deuren, ramen openingen en doorvoerleidin-
gen. 

Tabel 4.10. Vereisten van muren van serviceflats, woningcomplexen met dienstverlening, rusthui-
zen en ziekenhuizen 

 Ziekenhuizen 

Structurele elementen zoals dragende wanden R 120 
Gevelwanden E 60 
Niet dragende verticale binnenwanden (met uitzondering van de binnenwanden van 
evacuatiewegen en lokalen van wacht) EI 30 * 

Compartimentswanden die geen gevelwand zijn EI 60 ** 
Wanden van trappenhuizen die geen deel uitmaken van de gevelwand EI 120 
De trappenhuizen die toegang verlenen tot de verdieping gelegen onder het laagste 
evacuatieniveau, mogen niet rechtstreeks in de verlenging liggen van deze van andere 
verdiepingen. Dit sluit niet uit dat de ene boven de andere mogen liggen. Dan moeten 
zij echter gescheiden zijn door wanden met een weerstand tegen brand van minstens  

EI 120 

De verticale niet dragende binnenwanden van de evacuatiewegen EI 60 
Wanden van stookplaatsen EI 120 
Wanden van transformatiecabines aangesloten op een hoogspanningsnet, behalve ge-
velwanden EI 120 

Wanden van binnenshuis gelegen garages en parkeerruimten EI 120 
Iedere toegang tot de binnenshuis gelegen garages en parkeerruimten vanaf de andere 
lokalen van de gebouwen waarin deze zich bevinden, geschiedt door een sas waarvan 
de wanden een weerstand tegen brand hebben van minstens  

EI 120 

wanden van de huisvuilstortkokers binnenshuis, alsook deze van de ruimte voor het 
opvangen van het huisvuil of opslagplaats van huisvuil 

Niet toegela-
ten 

Wanden voor ruimtes als opslagplaats van huisvuil EI 120 
Iedere toegang tot het lokaal waar het huisvuil wordt opgevangen, vanaf de andere lo-
kalen van de gebouwen waarin deze zich bevinden, geschiedt door een sas, goed ver-
lucht langs openingen uitgevend op de buitenlucht. De muren van dit sas hebben een 
weerstand tegen brand van minstens 

EI 120 

wanden van verticale kokers die leidingen bevatten EI 120*** 
Wanden van horizontale kokers waarin leidingen zijn aangebracht, en die door de schei-
dingswand van een compartiment lopen. EI 120 

Scheidingswanden tussen de keukens of het “ensemble keuken-restaurant” enerzijds 
en lokalen waar kostgangers gevestigd zijn anderzijds EI 120 

Wanden die een of meerdere liftkokers omsluiten met uitzondering van bordeswanden 
of wanden die deel uitmaken van de gevel EI 120**** 

Wanden die de afscheiding vormen van een of meer liftkokers, en aan de gevelzijde 
liggen EI 60 

Wanden eventueel tussen twee naast elkaar liggende liftkokers EI 30 
Wanden van het sas dat de toegang tot de liften in de kelderverdieping geeft EI 120 
Wanden van machinekamers van liften EI 120 
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 Ziekenhuizen 

Wanden die de lokalen voor het ontspannen van aardgas afscheiden van de andere lo-
kalen of gebouwen EI 120 

Wanden van het sas dat toegang geeft tot de lokalen voor het ontspannen van aardgas EI 120 
Wanden van opslagplaatsen van gassen (medische en andere) EI 120 
Wanden van operatiekwartieren EI 60 
Elke eventuele verbinding tussen een 
operatiekwartier en een naastgelegen compartiment geschiedt door een sas begrensd 
door wanden, die een weerstand tegen brand hebben van minstens  

EI 60 

Wanden van apotheken en laboratoria EI 60 
Elke eventuele verbinding tussen apotheken en laboratoria enerzijds en een naastge-
legen compartiment anderzijds geschiedt door een sas begrensd door wanden, die een 
weerstand tegen brand hebben van minstens  

EI 60 

Niet dragende wanden van lokalen, bestemd voor de huisvesting van ziekenhuisperso-
neel EI 60 

 

4.21 Regels voor doorvoeringen van wanden 
4.21.1 Toepassingsgebied 

De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op de doorvoeringen doorheen wanden 
van leidingen voor fluïde, vaste stoffen, elektriciteit of elektromagnetische golven, die de ver-
eiste weerstand tegen brand van deze elementen niet nadelig mogen beïnvloeden. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de luchtkanalen, verluchtingskokers, rookkanalen 
en brandwerende kleppen. 

Voor de algemene richtlijnen wordt verwezen naar §4.16.2 (5) en (6), maar hierna worden en-
kele voorbeelden gegeven die de brandwerendheid van de muur niet nadelig beïnvloeden. De 
hierna vermelde voorschriften zijn van toepassing op lage, middelhoge en hoge gebouwen en 
op industriegebouwen. Voor meer informatie kan men zich richten naar de codes van goede 
praktijk (TV 254) 

4.21.2 Definities 

Doorvoering: opening in een wand, voor de doorgang van een leiding voor fluïde, vaste stoffen, 
elektriciteit of elektromagnetische golven, zoals licht (bv. data- en glasvezelkabels); 

Enkelvoudige doorvoering: doorvoering van een leiding of kabel die op een voldoende afstand 
van andere doorvoeringen gelegen is zodat er geen wederzijdse beïnvloeding is; deze minimale 
afstand tussen twee willekeurige leidingen of kabels is ten minste gelijk aan de grootste dia-
meter van de beide leidingen (met inbegrip van eventuele brandbare isolatie) of kabels; 

Afdichting: inrichting die ter plaatse van een doorvoering wordt gebruikt om de branduitbrei-
ding doorheen de wand te beperken; 

Diameter of D: de nominale buitendiameter van de leiding of kabel of de omtrek van de leiding 
of kabel gedeeld door π; 

Mortel: mengsel op basis van gips, kalk en/of cement met anorganische vulstof al dan niet 
met toevoeging van composietversterking en chemische toeslagstoffen; 
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Onbrandbare leidingen: leidingen vervaardigd uit metaal of andere onbrandbare materialen 
met een smeltpunt groter dan 1.000 K (727°C), met uitzondering van leidingen in glas; 

Brandbare leidingen: leidingen die geen onbrandbare leidingen zijn; 

Speling tussen de leiding en de mantelbuis: verschil tussen de binnendiameter van de man-
telbuis en de buitendiameter van de leiding. 

4.21.3 Bijkomende voorwaarden 

De afdichting van de doorvoering moet het scheidend vermogen van de wand behouden, dit wil 
zeggen het vermogen om te voldoen aan de criteria van de vlamdichtheid (E) en de thermische 
isolatie (I) op de plaats van de doorvoeringen. 

Voor enkelvoudige doorvoeringen van leidingen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 160 
mm zonder isolatie of met onbrandbare isolatie mag het criteria van thermische isolatie ver-
waarloosd worden; het onbrandbaar isolatiemateriaal beantwoordt aan de klassering A2-s1, 
d0. 

De afdichting moet voldoen aan de vereiste criteria gedurende ten minste dezelfde tijdsduur 
als vereist voor de wand. 

Voor een wand van een leidingenkoker is de vereiste duur evenwel: 

• ten minste de helft van de tijdsduur van de brandweerstand vereist voor de koker-
wand, en 

• een minimale tijdsduur van 30 minuten. 

De brandweerstand van de afdichting in termen van vlamdichtheid E en thermische isolatie I 
mag aangetoond worden 

• door een beoordeling volgens een van de bepalingen van §4.8; 
• door de toepassing van een van de typeoplossingen zoals hierna beschreven. 

4.21.4 Typeoplossingen 

4.21.4.1 Typeoplossing A: afdichten van een enkelvoudige doorvoering met mortel of 
steenwol 

Een eenvoudige afdichting van de doorvoering met mortel of met steenwol biedt voldoende 
waarborgen om de aangegeven vereiste brandweerstand niet nadelig te beïnvloeden indien 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

• de wanden waarin de doorvoeringen zijn aangebracht, hebben een brandweer-
stand van ten minste EI 60; 

• de maximale diameter van de leiding in functie van de vereiste brandweerstand 
voldoet aan tabel 4.11. 

 

 

Tabel 4.11. Maximale diameter (mm) voor leidingen gewoon afgedicht met mortel of steenwol 

Aard van de leiding Afdichting Vereiste E 
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E30 E60 E120 
Brandbare leidingen en 
elektrische kabels 

Met mortel 50 50 50 
Met steenwol 50 25 25 

Onbrandbare leidingen 
Met mortel en steenwol 160 160 75 
(Automatisch) gevuld met water in 
geval van brand 160 160 160 

 
• Afdichting met mortel (figuur 4.6): de leidingen worden rondom volledig afgedicht 

met een mortel en dit over een afdichtingdiepte (Lm) van minstens 50 mm voor 
een vereiste brandweerstand E 30 en E 60 en van minstens 70 mm voor een ver-
eiste brandweerstand E 120; er kan rekening gehouden worden met de dikte van 
een eventuele bepleistering voor het verkrijgen van een afdichtingsdiepte. De af-
dichtingsdiepte gebeurt bij voorkeur langs beide zijden van de wand; de afdichting-
diepte Lm wordt verkregen door het optellen van de dikte langs elke zijde met een 
minimum van 25 mm per zijde. Als de afdichting maar langs een zijde gerealiseerd 
wordt, moet de afdichtingdiepte langs deze zijde beantwoorden aan: A ≥ Lm. 
 

Figuur 4.6. Afdichting van enkelvoudige doorvoering met mortel 

 
 

• Afdichting met steenwol (figuur 4.7): de leidingen worden rondom volledig afge-
dicht met steenwol en dit over een totale diepte van minstens 50 mm. De afdich-
ting mag langs een zijde gebeuren. De steenwol moet goed stevig aangedrukt wor-
den in de wand. 
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Figuur 4.7. Afdichting van enkelvoudige doorvoering met steenwol 

 
• Afdichting met mortel en steenwol: de afdichting kan bestaan uit een combinatie 

van mortel en steenwol op voorwaarde dat ten minste een van de materialen aan 
de voorwaarden, zoals bepaald hierboven, voldaan is. 

• De leidingen moeten opgehangen en bevestigd zijn volgens de regels van goed 
vakmanschap (figuur 4.8). De bevestigingen het dichtst bij de wand mogen niet ver-
der van 500 mm langs weerszijden ervan gelegen zijn. 
 

Figuur 4.8. Ophanging van leidingen 

 
 

4.21.4.2 Typeoplossing B: Enkelvoudige doorvoering met een mantelbuis 

Wanneer de regels van goede praktijk het gebruik van een mantelbuis voorschrijven, wordt de 
vereiste brandweerstand bij metselwerkwanden niet nadelig beïnvloed, indien voldaan is aan 
de volgende voorwaarde:  

• de maximale diameter van de leidingen doorheen metselwerkwanden, waarvoor 
het gebruik van een mantelbuis uit metaal, of ander onbrandbaar materiaal of pvc-
u al dan niet gevuld met open speling, de vereiste brandweerstand niet nadelig be-
invloeden, voldoen aan de eisen opgesomd in tabel 4.12.  
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Tabel 4.12. Maximale diameter (mm) van leidingen ingewerkt in een mantelbuis uit metaal of pvc 

Lengte L van de mantelbuis Speling 
Vereiste E 

E30 E60 E120 
Metalen of onbrandbare materialen man-
telbuis L= 300 mm 

Open speling 110 110 90 
Opgevulde speling 110 110 25 

Metalen of onbrandbare materialen man-
telbuis L = 140 mm 

Open speling 90 90 25 
Opgevulde speling 50 25 25 

Pvc-U mantelbuis L= 140 mm Open speling 40 40 25 

De mantelbuis moet: 

• of een onbrandbare leiding zijn; 
• of een leiding zijn van harde pvc-u, geklasseerd in B-s3,d0. 

De mantelbuis wordt stevig in de muur bevestigd met een afdichting met mortel. De afdichting 
met mortel moet gebeuren langs beide zijden van de wand, met een minimale diepte van 25 
mm (zie figuur 4.9). De mantelbuis wordt gedeeltelijk zichtbaar gelaten en moet uitsteken t.o.v. 
de wand. 

 

Figuur. 4.9. Afdichting van doorvoering met mantelbuis 

 
De leidingen zijn onbrandbare leidingen of leidingen in harde pvc-u. 

Als de speling tussen de mantelbuis en de leiding open blijft, is deze maximum 4 mm. 

Indien de diameter van de mantelbuis kleiner of gelijk is aan 25 mm, worden geen voorwaar-
den opgelegd aangaande de speling tussen de mantelbuis en de leiding. 

Indien de speling tussen de mantelbuis en de leiding opgevuld is, bedraagt deze speling ten 
hoogste 45 mm en wordt ze volledig afgedicht met steenwol. De leidingen worden rondom 
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volledig afgedicht met steenwol en dit over een totale diepte van minstens 50 mm. De afdich-
ting mag langs een zijde gebeuren. De steenwol moet goed stevig aangedrukt worden in de 
wand. 

De leidingen moeten opgehangen en bevestigd zijn volgens de regels van goed vakmanschap. 
De bevestigingen het dichts bij de wand mogen niet verder van 500 mm langs weerszijden er-
van gelegen zijn. 

4.21.4.3 Typeoplossing C: Rechtstreekse aansluiting op een hangtoilet 

De aansluiting op een hangtoilet tegen metselwerk beïnvloedt de vereiste brandweerstand niet 
nadelig, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

• de diameter van de leiding bedraagt maximaal 110 mm; 
• de aansluiting met mortel of met steenwol voldoet aan de voorwaarden, zoals ver-

meld in §4.21.4.1; 
• de maximale vereiste tijdsduur is gelijk aan 30 minuten.  

 
Bijlage 1 

Detailtekeningen van aansluitingen die voldoen aan de eisen van § 4.16.1 “Aansluitingen en 
verbindingen”. 

Figuur 4.10. Dwarsdoorsnede van verbindingen van niet-dragende wanden met vloer of dak 
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Figuur 4.11. Verbindingen tussen wanden 

 
 

Figuur 4.12. Voorbeeld van verbindingen tussen dragende muren met een stalen strip als veran-
kering 
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Figuur 4.13. Verbindingen met dilatatievoeg tussen metselwerkwanden, of metselwerkwand en 
betonwand 
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5 Luchtdichtheid 

5.1 Algemeen 
Luchtdichtheid van een gebouw is zijn vermogen om de luchtstromingen van buiten naar bin-
nen toe en van binnen naar buiten toe tegen te houden. Luchtdichtheid wordt aangeduid door 
het lekdebiet doorheen een gebouwschil bij een gegeven drukverschil tussen binnen- en bui-
tenomgeving. In België wordt de luchtdichtheid uitgedrukt bij een drukverschil van 50 Pa en 
wordt meestal gegeven met een van volgende grootheden: 

• V50: het lekdebiet doorheen de gebouwschil in volume per tijdseenheid: m3/h; 
• n50: het luchtverversingsdebiet in volume per tijdseenheid: vol/h, zijnde het lekde-

biet in verhouding tot het binnenvolume van het gebouw; 
• v50: de luchtdoorlaatbaarheid van de gebouwschil in volume per tijdseenheid en per 

oppervlakte: m3/(h.m2), zijnde het lekdebiet in verhouding tot de oppervlakte van de 
gebouwschil. 

Luchtdichtheid mag niet verward worden met winddichtheid: 

• om een goede winddichtheid te bekomen wordt een windscherm geplaatst. Deze 
moet verhinderen dat de wind luchtstromingen veroorzaakt doorheen de isolatie of 
achter de isolatie. De plaatsing van een windscherm gebeurt aan de buitenkant, 
dus aan de koude zijde, van de isolatie (bv. een onderdak); 

• om een goede luchtdichtheid te bekomen wordt een luchtscherm geplaatst om de 
luchtstromingen van buiten naar binnen toe en van binnen naar buiten toe tegen te 
houden. De plaatsing van een luchtscherm gebeurt aan de binnenkant, dus aan de 
warme zijde van de isolatie (bv. binnenbepleistering, dampscherm, schrijnwerk, 
ter plaatse gegoten beton op draagvloeren, …). 

Op dit ogenblik bestaat er nog geen regelgeving voor luchtdichtheid.. De luchtdichtheid van 
gebouwen heeft echter een belangrijke weerslag op hun energieprestatie. Zij wordt bovendien 
in aanmerking genomen als parameter bij de berekening van het primaire energieverbruik, 
meer bepaald door de beoordeling van de verliezen door infiltratie (koude lucht die het gebouw 
binnendringt en dus moet opgewarmd worden) en exfiltratie (warme lucht die het gebouw ver-
laat en dus moet vervangen worden). 

De luchtdichtheid van een gebouw kan niet op voorhand berekend worden. Zij kan enkel be-
paald worden door meting op het einde van de werken. In dit stadium is het dan moeilijk of 
onmogelijk om de nodige verbeteringen nog aan te brengen zonder hoog oplopende kosten. 
Het is dus noodzakelijk in iedere bouwfase de nodige aandacht te besteden aan luchtdichtheid.  

Dit houdt in dat een goede luchtdichtheid kan verkregen worden door te zorgen voor: 

• een luchtdicht ontwerp; 
• keuze en aard van het luchtscherm; 
• een aangepaste keuze van de installaties, hun plaats in het gebouw, het beheersen 

van de doorboringen van het luchtscherm;  
• een verzorgde uitvoering en een goede coördinatie van de werken; 
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• een controle van en toezicht op de uitvoering met eventuele tussentijdse metingen. 
 

5.2 Een luchtdicht ontwerp 
De ontwerper moet op voorhand bepalen welke ruimten deel uitmaken van het thermisch ge-
isoleerde en verwarmde volume. Het betreft niet enkel de afbakening van het beschermde 
volume ten opzichte van de buitenomgeving (of aangrenzend volume) maar eveneens de posi-
tionering van het luchtscherm. Dit is namelijk belangrijk voor de ononderbroken uitvoering 
ervan ter hoogte van de bouwknopen. 

5.3 De keuze en aard van het luchtscherm 
De ontwerper moet de geschikte materialen bepalen om de luchtdichtheid te verzekeren en 
hun compatibiliteit met de aansluitende delen, detailuitvoeringen, doorboringen, … na te gaan. 

Het goed opvullen en opvoegen van de horizontale en verticale voegen van de binnenmuren 
kan de luchtdichtheid van de muur gevoelig verhogen tegenover bv. metselwerk met open 
stootvoegen maar laat nog niet toe om hoge luchtdichtheidsprestaties te bekomen. Ook het 
rechtstreeks schilderen van goed opgevoegd metselwerk levert nog steeds een minder goede 
luchtdichtheid dan een voorafgaand bepleisterde muur.  

Om de lucht dichtheid van metselwerk echter te verzekeren maakt men doorgaans gebruik 
van een geschikte binnenbepleistering. (vb. een uitvoering in traditioneel metselwerk met een 
10 mm dikke pleisterlaag ). De luchtdichte afwerking van zichtbaar binnenmetselwerk kan ge-
beuren door een cementbepleistering aan te brengen in de spouw. Men moet wel beseffen dat 
dit luchtscherm regelmatig kan doorboord worden indien de spouwankers nadien worden aan-
gebracht. Ook is het luchtscherm nadien niet meer toegankelijk voor eventuele herstellingen 
(bv. ten gevolge van scheuren). Dan moet ook extra aandacht besteed worden aan de detailuit-
voering van de luchtdichte aansluiting met bv. het schrijnwerk en de muurvoeten. 

5.4 Een aangepaste keuze van de installaties, hun plaats 
in het gebouw, het beheersen van de doorboringen 
van het luchtscherm  

Het is aan te raden om leidingen, kanalen en kabels zo veel mogelijk binnen het beschermde 
volume te integreren. Het is in bepaalde gevallen evenwel noodzakelijk om ook in ruimtes die 
niet binnen het beschermde volume liggen (bv. zolders, kruipruimten, …) bepaalde leidingen 
en kanalen aan te brengen. Deze doorboren dan het luchtscherm. Het is dus belangrijk om 
deze doorboringen luchtdicht af te sluiten om de beoogde luchtdichtheid niet in gevaar te bren-
gen. Ook moet men er rekening mee houden dat bepaalde toestellen een directe toevoer van 
verse lucht vereisen (bv. stookketels, kachels, gasfornuizen, …). Stookketels kunnen eventueel 
in een aparte ruimte worden geïnstalleerd, buiten het beschermde volume, maar in het andere 
geval kan de beoogde luchtdichtheid in het gedrang komen. 
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5.5 Een verzorgde uitvoering en een goede coördinatie 
van de werken 

Zoals vermeld hiervoor wordt de luchtdichtheid van metselwerk doorgaans gerealiseerd door 
de binnenbepleistering op basis van gips. Speciale aandacht moet besteed worden aan details 
zoals: 

• opvatting en uitvoering van de muurvoet; 
• aansluitingen aan – en uitvoering van vloerdelen; 
• plaats en uitvoering van contactdozen en leidingen; 
• binnendeuren in de buurt van een gevel; 
• aansluitingen aan hellende daken; 
• aansluitingen aan platte daken; 
• aansluiting aan het schrijnwerk; 
• uitvoering van doorboringen. 

5.5.1 Opvatting en uitvoering van de muurvoet 

Om een goede luchtdichtheid te verkrijgen bij de aansluiting van de wand op de vloer moet men 
zorgen voor een goede aansluiting tussen de binnenbepleistering en de vloer.  

Men kan kiezen voor het gebruik van speciale aansluitingsbanden die aan de ene zijde voorzien 
zijn van een wapeningsnet en aan de andere zijde van een luchtdichte folie of men kan een 
luchtdichte pleister voorzien. Dergelijke aansluitingsbanden worden met de foliezijde op de 
dragende vloer verlijmd voordat de thermische isolatie en de dekvloer er op aangebracht wor-
den. De aansluiting wordt gerealiseerd door de folie met een ononderbroken lijmstrook, ver-
kregen door gebruik te maken van voldoende en hiervoor aangepaste lijmkit, aan te brengen 
op de vloer. Deze band wordt opgeplooid tegen de wand met het wapeningsnet, het welke 
wordt ingebed in de pleisterlaag. 

Men kan ook gebruik maken van een folie die men zowel op de draagvloer als op de wand of 
bepleistering kleeft of van vloeibare pasta’s, ontwikkeld voor luchtdichte aansluitingen. 
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Figuur 5.1. Aansluiting muur aan voet 

 
Indien gekozen wordt voor een directe aansluiting van de binnenbepleistering aan de vloer 
moet deze binnenbepleistering waterbestand zijn. Wegens risico op scheurvorming onderaan 
het contact binnenbepleistering/draagvloer, verdient in dit geval de realisatie van de verbin-
ding door een elastische voeg de voorkeur. 

De aansluiting ter hoogte van de muur en plafond kan gebeuren door deze in te snijden en te 
voorzien van een soepele voeg. 

5.5.2 Plaats en uitvoering van contactdozen en leidingen 

Het is raadzaam om zo weinig mogelijk stopcontacten, schakelaars en leidingdoorvoeren in de 
buitenmuren te voorzien, omdat deze het luchtscherm plaatselijk kunnen perforeren. Daarom 
is het ook aangewezen om de zekeringkast binnen het beschermde volume te plaatsen. Wan-
neer men toch stopcontacten of schakelaars aanbrengt in de buitenmuren is het aan te raden 
gebruik te maken van contactdozen met een verbeterde luchtdichtheid. Men moet in ieder ge-
val zorgen voor een luchtdichte aansluiting tussen de bepleistering en de contactdoos. 

Als er leidingen aangebracht worden tegen een buitenmuur, gebeurt dit best na het aanbren-
gen van de bepleistering, aangezien het achteraf een moeilijk te bereiken plaats is.  

5.5.3 Binnendeuren in de buurt van een gevel 

Indien er een deuropening in een dwarsmuur aangebracht wordt die zich in de buurt van een 
buitenmuur bevindt, moet men zorgen voor een luchtdichte afwerking in het metselwerk dat 
zich in de deuropening bevindt. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door er een binnen-
bepleistering op aan te brengen.  

  

Luchtdicht pleisterwerk 
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Figuur 5.2. Potentieel luchtlek via deuropening 

 

5.5.4 Aansluitingen aan hellende daken 

Men moet het luchtscherm van de muur en van het dak op elkaar afstemmen, rekening hou-
dend met de positionering van beide. Dit moet vanaf de ontwerpfase gebeuren omdat het ach-
teraf moeilijk is de nodige correcties uit te voeren. Figuur 5.3 geeft voorbeelden van een aan-
sluiting van een buitenmuur en het hellend dak. 

Figuur 5.3. Aansluiting aan dakconstructie 

 
 

Voor de aansluiting van een binnenmuur aan het dakvlak kan men: 

• de binnenmuren voorzien van een wachtfolie vooraleer de dakconstructie aan te 
brengen; 

• de binnenmuren realiseren na het aanbrengen van het luchtscherm over het volle-
dige dakvlak. 

Ter plaatse van de aansluiting van het luchtscherm van het dakvlak en de aanpalende muren, 
is het aan te raden om een plooi te voorzien om eventuele differentiële bewegingen toe te laten. 
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Figuur 5.4. Aansluiting binnenmuur aan dakconstructie 

 

5.5.5 Aansluitingen aan platte daken 

5.5.5.1 Betonnen dakvloeren 

De luchtdichtheid van de verbinding dakvloer/buitenmuur kan verzekerd worden door het aan-
brengen van een pleisterlaag. In de hoek tussen beide elementen kan het pleisterwerk door-
gesneden worden en de aldus ontstane voeg gevuld worden met een elastische voegvulling of 
kan men in te pleisteren luchtschermen voorzien. Op die manier voorkomt men dat eventuele 
scheurtjes in de beschreven hoek (ten gevolge van differentiële vervormingen) de luchtdicht-
heid in het gedrang brengen. 

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van pleisterwerk of als variante, kan de luchtdichtheid 
ter hoogte van de verbinding gerealiseerd worden door zorg te besteden aan een of meerdere 
van volgende punten: 

• de uitvoering en afwerking van het eventuele mortelbed waarop de vloerelementen 
worden geplaatst; 

• de verdichting en/of afwerking van de voegen tussen de vloerelementen (vb. holle 
vloerelementen) ter hoogte van de verbinding;  

• de verdichting van een eventuele druklaag. Indien een druklaag (stortbeton in het 
geval van semigeprefabriceerde vloeren) doorloopt over de kop van de elementen 
tot tegen het dragende metselwerk sluit deze de voeg volledig af;  

• de verdichting van een ter plaatse gestorte vloer. 

Men moet voorkomen dat (elektriciteits-)leidingen door de volledige dikte van de draagvloer 
lopen en op die manier de luchtschermen doorboren. Het is dus aan te raden de leidingen te 
plaatsen voorafgaandelijk aan het storten van bijvoorbeeld een druklaag ( zie §5.5.2). 
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Figuur 5.5. Aansluiting aan platte daken 

 
5.5.5.2 Houten dakvloeren 

Bij houten dakvloeren of stalen plooiplaten is het nodig om een luchtdichte verbinding tussen 
het dampscherm en het luchtscherm van de muren te realiseren. Het dampscherm moet per-
fect continu zijn en luchtdicht op alle details aangesloten worden. De luchtschermen en damp-
schermen mogen niet door mechanische bevestigingen doorboord worden. Men moet een ver-
binding aanbrengen tussen de luchtschermen die zich respectievelijk boven en onder de 
draagvloer bevinden. 

Bij een constructie van een houten dakvloer voorziet men een wachtfolie die met het lucht-
scherm van de wand en deze van het dak verbindbaar is. Figuren 5.6 geven enkele voorbeel-
den. 
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Figuur 5.6. Aansluiting aan houten dakvloeren 

 

 

 

5.5.6 Aansluitingen aan het schrijnwerk 

Er bestaan meerdere oplossingen, maar deze vragen allen een goede voorbereiding, een bij-
zondere aandacht bij de uitvoering en een goede coördinatie van de werken. De meest ge-
bruikte oplossingen zijn: 

• een omkasting; 
• de plaatsing van dichtingsmembranen; 
• samendrukbare voegen. 

Aangezien er meerdere producten gebruikt worden, is het belangrijk dat men hierover vol-
doende kennis heeft en dat men toeziet op de compatibiliteit ervan met het schrijnwerk, de 
ruwbouwelementen en de afwerking. Meer informatie kan verkregen worden in technische 
voorlichtingsnota’s.  

5.5.7 Uitvoeren van doorboringen 

Zoals al eerder gemeld is het aan te raden om leidingen, kanalen en kabels zo veel mogelijk 
binnen het beschermde volume te integreren. Het is in bepaalde gevallen echter noodzakelijk 
om ook in ruimten die niet binnen het beschermde volume liggen (bv. zolders, kruipruimten, 
…) bepaalde leidingen en kanalen aan te brengen. Deze doorboren dan het luchtscherm. 
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Voor zowel architecturale redenen als technische redenen is het aan te raden dat er voor het 
doorvoeren van leidingen voldoende voorafgaand overleg is tussen ontwerper en installateur 
van de leidingen. Het is dus raadzaam om in de ontwerpfase: 

• het type en de positie van de doorboringen te bepalen evenals de weerhouden op-
lossing(en) voor de afdichting ervan: bv. voorgevormde moffen (al dan niet met 
slab), kleefband ontwikkeld voor deze toepassing, gewapende vloeibare afdichting, 
…; 

• de compatibiliteit van de eventueel beoogde hulpstukken met de beoogde materia-
len van het luchtscherm (bv. pleister) na te gaan. 

In het geval van bepleisterd metselwerk is het gewoonlijk de binnenbepleistering die de rol van 
luchtscherm vervult. Rond de omtrek van de openingen kan deze echter scheuren omwille van 
bewegingen van de leidingen bv. door uitzetting van verwarmingsleidingen, andere warmwa-
terleidingen, koelleidingen, enz. Men moet dus de nodige maatregelen nemen om de beweging 
van zulke leidingen toe te laten en tegelijkertijd de luchtdichtheid van de doorboring te verze-
keren.  

Men kan bijvoorbeeld een mantel van de doorvoerleiding aanbrengen tijdens de uitvoering van 
de metselwerken en deze een beetje laten uitsteken om een goede aansluiting met het pleis-
terwerk te verzekeren. De luchtdichtheid tussen het pleisterwerk en een mantel kan dan ver-
zekerd worden door de plaatsing van een luchtdichte mof, zonder de uitzetting van de leiding 
in het gedrang te brengen (zie figuur 5.7). Indien de bewegingen van de leiding beperkt zijn kan 
eveneens gebruikgemaakt worden van een soepele kitvoeg. 

Figuur 5.7. Plaatsing van een mantelbuis en een luchtdichte mof 

 
Indien geen mantels gebruikt worden, kan het nodig zijn de pleisterwerken en de montage 
werken in verschillende stappen uit te voeren (zie figuur 5.8): 

1. het aanbrengen van de pleisterlaag in de zones die achteraf ontoegankelijk zijn voor 
de plaatsing van leidingen; 

2. het aanbrengen van de leidingen en de luchtdichte moffen; 
3. het opvullen van het pleisterwerk tussen het oorspronkelijke pleisterwerk en de 

leidingen. 
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Figuur 5.8. Luchtdichtheid door opvulling + mof + pleisterafwerking 

 
Om een goede luchtdichtheid te bekomen is een verzorgde uitvoering absoluut noodzakelijk. 
Dit vergt het respecteren van enkele regels, waarvan enkele hierna worden weergegeven: 

• Het is aan te raden gebruik te maken van voorgevormde moffen die afgestemd zijn 
op de diameter van de doorvoerleiding (zie voorbeeld op figuur 5.9).Indien men 
geen gebruik maakt van zulke moffen, moet men kiezen voor aangepaste pro-
ducten die specifiek ontwikkeld werden om de luchtdichtheid te waarborgen, zoals 
bv. aangepaste kleefband. 

Figuur 5.9. Voorbeeld van voorgevormde mof 

 
• Om een goede hechting van de luchtdichte hulpstukken of kleefband te waarbor-

gen moet men het te verlijmen oppervlak zuiver maken en vrijmaken van stof, al-
lerlei resten (mortel, pleister, …) en vetsporen. 

• De luchtdichte hulpstukken moeten zodanig geplaatst worden dat de leiding vrij 
kan bewegen, zonder aanleiding te geven tot scheuren, of het loskomen van het 
luchtscherm. 

• Hulpstukken of kleefbanden moeten zonder plooien op het luchtscherm worden 
aangesloten. De minste plooi kan resulteren in een lek. 

Noot: 
-  Uit ervaring is gebleken dat de loutere opvulling met polyurethaanschuim niet altijd vol-

staat om volledige luchtdichtheid te bekomen. Dit is des te meer het geval naargelang de 
leidingen meer verstrengeld zitten in elkaar. 
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- Indien de muren moeten voldoen aan een bepaalde brandweerstand, moeten de gebruikte 
materialen van de afdichtingen van deze leidingen voldoen aan NBN EN 1366-3 (zie hoofd-
stuk 4 “Brandweerstand” ). Men moet daarbij voorkeur geven aan systemen met een vol-
doende luchtdichtheid. 
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