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Waarom isoleren?
Een woning isoleren biedt tal van voordelen. 
Twee springen er echt bovenuit :
 • de energiewinst
 • de milieubijdrage

Als voorbeeld nemen we een muur opgetrokken uit holle betonblokken van 19 cm dikte. Hierop berekenen we de 
theoretische energiewinst door te isoleren.

Opmerking
De k-waarde, uitgedrukt in W/m²K, staat voor warmtedoorgangscoëfficiënt door een bouwdeel, in dit geval de buiten-
muur. Hoe kleiner deze waarde, hoe beter het bouwdeel geïsoleerd is.

k-waarde W/m²K Energiebesparing uitge-
drukt in liter mazout

Vermindering CO²-
uitstoot in kg/m²

Muur bestaande uit betonblokken van 19 cm 2,05

Muur bestaande uit betonblokken van 19 cm 
met 5 cm EPS-isolatie

0,57 12,42 l/m² / jaar 32,8 kg/m²

Muur bestaande uit betonblokken van 19 cm 
met 10 cm EPS-isolatie

0,33 14,43 l/m² / jaar 38,1 kg/m²

Muur bestaande uit betonblokken van 19 cm 
met 20 cm EPS-isolatie

0,18 15,69 l/m² / jaar 41,4 kg/m²

Geïsoleerd    /             Niet-geïsoleerd

Warmteverlies = max.

Zeer goed geïsoleerd!

Legende thermografische foto's

Voorbeeld: Witte EPS
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Warmte verliezen

19 cm metselwerk 19 cm metselwerk

10 cm isolatie
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Binnen- of buitenisolatie?

Muur zonder isolatie
• Binnenwanden zeer warm in de zomer en zeer koud in de 

winter

• Energievreter

• Vorming van condensatie

• Oncomfortabel binnenklimaat

• Onbeschermde muren

Muur met binnenisolatie

• Vaak enige oplossing om het buitengevelaanzicht  
te behouden (beschermde gebouwen,…)

• Projectmatig bouwfysische prestaties berekenen

• Bouwknopen goed ontwerpen om koudebruggen  
te reduceren. 

• Het verlies aan binnenruimte wordt beperkt door  
hoogwaardige isolatiematerialen.

Muur met gevelisolatie

• Comfortabel binnenklimaat door: 
 - Muren met constante temperatuur 
 - Het warmte-accumulerend vermogen van 
   de muur wordt optimaal benut

• Koudebruggen uitgesloten 
 - vermindering energieverbruik 
 - geen vochtigheid

 Binnen   Buiten

 Binnen   Buiten

 Binnen   Buiten
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muuropp bruto
muuropp netto
prijs 1m³ aardgas
thermische opbrengst voor 1m³ aardgas in kW
aantal stookdagen
temperatuurverschil in K
CO² uitstoot in kg per m³ aardgas

175 m²
120 m²
0,68 €
8,86
200
15
1,8

Woning vóór renovatie Woning na renovatie

U-waarde 
muur  

in W/m²K

Rd-waarde 
isolatie in 
(m².K)/W

energiebesparing  
in kW/m² muur 

per jaar
besparing verbruik aard-
gas in l/m² muur per jaar

besparing  
CO²-uitstoot  
in kg per jaar

energie- 
besparing  
in €/ jaar

2,44
0,35
0,31
0,26
0,22
0,20

---
2,19
2,50
3,13
3,75
4,38

0
142,73 
146,81 
152,61 
156,41 
159,17 

16,11 
16,57 
17,22 
17,65 
17,97 

3.480 
3.579 
3.720 
3.813 
3.880 

 1.315 € 
 1.352 € 
 1.405 € 
 1.441 € 
 1.466 € 

Rd-waarde 
isolatie in 
(m².K)/W

energie-besparing  
in kW/m² 
per jaar

besparing  
verbruik aardgas 
in l/m² per jaar

besparing  
CO²-uitstoot  
in kg per jaar

energie- 
besparing  
in €/ jaar

1,60
0,35
0,32
0,27
0,23
0,20

---
2,19
2,50
3,13
3,75
4,38

0
81,41 
85,49 
91,28 
95,09 
97,85 

9,19 
9,65 

10,30 
10,73 
11,04 

1.985 
2.084 
2.225 
2.318 
2.385 

 750 € 
 787 € 
 841 € 
 876 € 
 901 € 

Renovatie (Gevelisolatie - ETICS)

niet geïsoleerde spouwmuur (voor renovatie)**
met 7 cm 
met 8 cm 
met 10 cm 
met 12 cm 
met 14 cm 

EPS SUPER- systemen*

U-waarde
 in W/m²KEPS SUPER systemen*

niet geïsoleerde volsteense muur (voor renovatie)
met 7 cm 
met 8 cm
met 10 cm
met 12 cm
met 14 cm

* Alle prijzen zijn excl. BTW, incl. plaatsing
** De spouw dient bij na-isolatie gevrijwaard te zijn van circulerende lucht
Geen rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen brandstof.
Opgegeven dikte = dikte isolatiemateriaal. Rd-waardes: Vlaanderen: Rd ≥ 2 - Brussel ≥ 2 - Wallonie ≥ 2.  Spouwmuur 14/5/9 cm. Volsteense muur 30 cm
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De regelgeving voor nieuwbouw (Gevelisolatie - ETICS)

Woningen Laag energie BEN Scholen/burelen

Brussel**
≤ K40 en ≤ E70  

Umax muur = 0,24
≤ 30 kWh/m² vloer per jaar ≤ 15 kWh/m² vloer per jaar 

≤ K45 en ≤ E75 
Umax muur = 0,24

Wallonië**
≤ K40 en ≤ E 80 

Umax muur = 0,24
≤ 30 kWh/m² vloer per jaar ≤ 15 kWh/m² vloer per jaar 

≤ K45 en ≤ E 80 
Umax muur = 0,24

Vlaanderen*  **
≤ K40 en ≤ E60  

Umax muur = 0,24
≤ 30 kWh/m² vloer per jaar ≤ 15 kWh/m² vloer per jaar 

≤ K40 en ≤ E60  
Umax muur = 0,24

De regelgeving voor renovaties (Gevelisolatie - ETICS)

Woningen Laag energie Zeer lage energie BEN

Brussel Rd iso ≥ 2 (m².K)/W ≤ 60 kWh/m² vloer per jaar
≤ 30 kWh/m² vloer per 

jaar
≤ 15 kWh/m² vloer per 

jaar 

Wallonië
Rd min iso ≥ 2 (m².K)/W
Rd st. iso ≥ 3,5 (m².K)/W

≤ 30 kWh/m² vloer per jaar 
≤ 15 kWh/m² vloer per 

jaar 

Vlaanderen* Rd iso ≥ 2 (m².K)/W ≤ 30 kWh/m² vloer per jaar 
≤ 15 kWh/m² vloer per 

jaar 

* Het rooilijnendecreet van 8 mei 2009 heeft de mogelijkheid gecreëerd voor de gemeenten om wel een bouwvergunning af te leveren in het geval 
dat buitengevelisolatie wordt toegepast op bestaande gebouwen. Zo kan men tot 14 cm buiten de rooilijn gaan.

* Minimum aandeel hernieuwbare energie vereist
** Bouwknopenberekening
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Premies bij nieuwe woningen (Gevelisolatie - ETICS)

Woningen Uitgifte door Bedrag Voorwaarden Meer info

Wallonië Région Wallonne
1.500 € +  

110 € /eenheid E  
onder E 65

Maximale premie = 5.000 € www.energie.wallonie.be

Laag energie Uitgifte door Bedrag Voorwaarden Meer info

Vlaanderen Intercommunales
 1.800 € + 50 € extra 
E-peilpunt verbetering

E peil ≤ 30 www.energiesparen.be

BEN Uitgifte door Bedrag Voorwaarden Meer info

Brussels  
Gewest

Brussels Gewest 
dienst Leefmilieu

30, 35, 40 €/m² tot 
100 m²  

15, 20, 25 €/m²
van 100 tot 150 m²

Bonus 10 €/m² bij 
natuurlijk isolatiema-

teriaal

Max. 100.000 € per jaar  
per aanvrager

Premies gebaseerd op  
inkomenscategorie

www.ibgebim.be

Wallonië
Région  

Wallonne
6.500 €

Niet cumuleerbaar met de premie 
voor gewone woningen. Niet van 

toepassing op collectieve huisvesting.
www.energie.wallonie.be
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Woningen Uitgifte door Type werk Bedrag Voorwaarden Meer info

Brussels  
Gewest

Brussels Gewest 
dienst Leefmilieu

Brussels Gewest 
dienst Leefmilieu

Gevel- 
renovatie

Gevelisolatie

Gevelisolatie

Variabel

40 - 50 €/m²

bonus 10 €/m² bij  
natuurlijk isolatie-mate-

riaal 

Woning gebouwd vóór 
1945

Eéngezinswoning en  
collectieve huisvesting:  

Rd ≥ 3,5 m² K/W,  
= min. 11 cm EPS Top 

32

Max. 50% factuur

Isolatie houtwolplaten:  
Rd ≥ 3,5 m² K/W,  

= min. 15 cm houtwol-
plaat

www.ibgebim.be

www.ibgebim.be

Wallonië
Région  

Wallonne
Gevelisolatie

30 €/m² à 42 €/m² indien  
2 ≥ Rd < 3,5 m² K/W

Bonus 20 €/m²
indien Rd ≥ 3,5 (m².K)/W 

Bonus 3 €/m² bij  
natuurlijk isolatie- 

materiaal

Max. 120 m² per 
woning

Woning gebouwd vóór 
1/12/1996, 

+ energie audit
(Premies gebaseerd op 

inkomenscategorie)

energie.wallonie.be

Vlaanderen* Intercommunales Gevelisolatie 15 €/m² gevel 
Min. 8 cm EPS  

(Rd ≥ 2 m²K/W)
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be

Brussels 
gewest

Uitgifte door Type werk Bedrag Voorwaarden Meer info

Laag energie
Brussels Gewest 
dienst Leefmilieu

Gevelisolatie

70, 75, 80 €/m² tot 100 m²  
55, 60, 65 €/m²

van 100 tot 150 m² 

bonus 10 €/m² bij natuurlijk
isolatiemateriaal

Max. 100.000 € per jaar 
per aanvrager

Premies gebaseerd op  
inkomenscategorie

www.ibgebim.be

Zeer lage 
energie

Brussels Gewest 
dienst Leefmilieu

Gevelisolatie

100, 105, 110 €/m² tot 100 m²   
85, 90, 95 €/m²

van 100 tot 150 m²

bonus 10€/m² bij natuurlijk 
isolatiemateriaal

Max. 100.000 € per jaar 
per aanvrager

Premies gebaseerd op  
inkomenscategorie

www.ibgebim.be

BEN
Brussels Gewest 
dienst Leefmilieu

Gevelisolatie

130, 135, 140 €/m² tot 100 m²   
115, 120, 125 €/m²
van 100 tot 150 m²

bonus 10€/m² bij natuurlijk 
isolatiemateriaal

Max. 100.000 € per jaar 
per aanvrager

Premies gebaseerd op  
inkomenscategorie

www.ibgebim.be

*Combipremie: buitengevel- of spouwisolatie + hoogrendementsbeglazing

Premies voor EuCoMat gevelisolatiesystemen bij 
renovaties  (Gevelisolatie - ETICS)
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ʎd   
0,038 W/(m.k)

μ    
30

   
30

Ecologische 
voetafdruk

Brand- 
reactieklasse 

systeem
  

Beschikbare 
diktes

Weerstand  
tegen 

schokken

Opmerking
Beste  

"prijs/kwaliteit" 
-verhouding

Beste  
isolatiewaarde

 

Soorten isolatie voor buitengevelisolatie

EPS Premium
Grafiet

EPS Classic

     

0,031 W/(m.k)

   
30

EPS Premium

     
0,035 W/(m.k)

Beste
"prijs/kwaliteit" 

-verhouding        tov DIKTE

Vergelijking 
prijs                    Aktie-prijs                      Aktie-prijs                     Aktie-prijs              
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Systeem

Daniel
Typewritten text
20 tot 300 mm

Daniel
Typewritten text
20 tot 300 mm

Daniel
Typewritten text
20 tot 120 mm

Daniel
Typewritten text
Fassada SUPER

Daniel
Typewritten text
Fassada PREMIUM

Daniel
Typewritten text
XPS TOP 70 / TOP P



Woordenlijst

Beschrijving van afkortingen

ʎd  Warmtedoorgangscoëfficiënt van het bouwmateriaal zelf 
  (gemakkelijkheidsgraad van de warmte die door het materiaal gaat) 
  Eenheid W/(mK). Hoe kleiner deze waarde is, hoe beter.

U  Warmtedoorgangscoëfficiënt van een bouwdeel (bv. gevel), 
  rekening houdend met al zijn samenstellende materialen en delen. 
  Eenheid W/(m².K). Hoe kleiner deze waarde is, hoe beter.
  Formule: 1/R=U

Rd  Warmteweerstandscoëfficiënt van een bouwdeel, rekening houdend 
  met al zijn samenstellende materialen en delen. 
  Eenheid (m².K)/W.
  Formule: Rd = dikte isolatiemateriaal (meters) 
      ʎd

µ  Dampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt van een bouwmateriaal.

K  Isolatieniveau van een gebouw.

E  Peil dat de netto jaarlijkse energiebehoefte aangeeft van een woning

Bouwknoop Is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden,  
  vroegere naam was "koudebrug"

EPB  Energieprestatie en binnenklimaat
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