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Samenvatting 

Kleintje warmteverlies bevat een betrouwbare methode om op basis van een beperkt aantal 
kenmerken van de woning het benodigd vermogen van de woning of de te verwarmen ruimte te 
bepalen. Het betreft hier eengezinswoningen en woningen in woongebouwen met een individuele 
installatie. Verwarmde garages worden niet behandeld, deze moeten met ISSO-publicatie 51 

worden berekend. 
Warmteterugwinning wordt slechts globaal meegenomen, ook voor WTW wordt naar ISSO-
publicatie 51 verwezen. In de vereenvoudigde methode wordt geen onderscheid gemaakt in de 
verschillende verwarmingssystemen. 

De methode kan gebruikt worden voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 oktober 1992 

is afgegeven en voor woningen waarvan de bouwvergunning na 1 oktober 1992 (Bouwbesluit) is 
afgegeven. De methode kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden: 

• In het offerte stadium op een eenvoudige en betrouwbare wijze het benodigd vermogen 
bepalen;  

• De installateur die nog niet voor elke situatie rekende met ISSO-publicatie 51, heeft nu 
gereedschap om op een eenvoudige en betrouwbare wijze het benodigd vermogen te 
bepalen;  

• Als hulp bij het (opnieuw) inregelen na aanpassing van de installatie;  



• In het kader van artikel 8 uit de EPBD 'keuring van CV'-ketels'.  

Symbolenlijst 

Фtot 

maximaal optredend warmteverlies [W] 

Ag gebruiksoppervlakte van het verwarmde vertrek/woning [m²] 

Ae oppervlakte van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht 

in de verwarmde ruimte /woning 

[] 

Abg oppervlakte van de begane grondvloer in de verwarmde 

ruimte/woning 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan de 

buitenlucht in de verwarmde ruimten/woning 

[m²] 

Abu oppervlakte van de wanden/vloeren/ plafonds in de verwarmde 

ruimte/woning die aan de aangrenzende woning grenst 

[m²] 

Aonv oppervlakte van de wanden/vloeren/ plafonds in de verwarmde 

ruimte/woning die aan een onverwarmde ruimte grenst 

[m²] 

Ur warmtedoorgangscoëfficiënt van het raamsysteem (glas en 

kozijn) 

[W/(m²·K)] 

Rc,e warmteweerstand van wanden/daken die aan de buitenlucht 

grenzen 

[(m².K)/W] 

Rc,bg warmteweerstand van de begane grondvloer [(m²·K)/W] 

Grafische symbolenlijst 

 

Een radiator. 

 

Warmte-opwekker (WO), dit kan zijn een ketel, warmtepomp of 

warmtewisselaar zijn. 

 

Thermostatische regelafsluiter (TRA). 

 

Inregelafsluiter (IRA) met meetvoorziening (links) en zonder meetvoorziening 

(rechts). 

 

Handafsluiter. 

 

1. Aanvoerleiding cv-water.  

2. Retourleiding cv-water. 

Begrippenlijst 

Adaptieve regeling 
Regeling waarbij de thermostaat op basis van de buitentemperatuur en de bekende 

opwarmkarakteristiek van de woning het inschakeltijdstip van de verwarmingsinstallatie bepaalt. 
Een adaptieve regeling is zelflerend en anticiperend. 



Bedrijfsbeperking 

Het gedurende de nachtperiode verlagen van de binnentemperatuur. 

Gebruiksoppervlakte (verwarmd) 
Zie verwarmd gebruiksoppervlak 

Maximaal optredend warmteverlies 
Het maximaal optredend warmteverlies onder ontwerpomstandigheden. Het te installeren 
vermogen in de vertrekken/ woning dient minimaal gelijk te zijn aan het maximaal optredend 
warmteverlies onder ontwerpomstandigheden. 

Ontwerpcondities 
Binnen- en buitencondities die dienen als basis voor het ontwerp van een centrale verwarming. 

Ontwerpbinnentemperatuur 
Combinatie van de luchttemperatuur en de oppervlaktetemperatuur van de omringende vlakken 

met inbegrip van eventuele verwarmingslichamen. In woningen tellen de luchttemperatuur en de 
oppervlaktetemperatuur evenzwaar mee. Andere veel gebruikte benamingen zijn operatieve 
temperatuur of resulterende temperatuur. Voor woningen zijn deze temperaturen gelijk aan elkaar. 

Oppervlakte: 

• Raam: 

Oppervlakte van het raamsysteem (glas inclusief kozijn). Bij de oppervlaktebepaling 
moet worden uitgegaan van de dagmaat (opening in de gevel).  

• Wand grenzend aan de buitenlucht: 
Bij de bepaling van de oppervlakte van de wanden wordt uitgegaan van de binnenmaten.  

• Dak: 
Bij de bepaling van de oppervlakte van het dak wordt uitgegaan van de binnenmaten.  

• Begane grondvloer: 
Bij de bepaling van de oppervlakte van de begane grondvloer wordt uitgegaan van de 
binnenmaten.  

• Wand/plafond/vloer grenzend aan een onverwarmde ruimte: 
Bij de bepaling van de oppervlakte van wand/plafond/ vloer grenzend aan een 
onverwarmde ruimte wordt uitgegaan van de binnenmaten.  

• Wand/vloer/plafond grenzend aan de aangrenzende woning: 
Bij de bepaling van de oppervlakte van wand/plafond/ vloer grenzend aan de 
aangrenzende woning wordt uitgegaan van de binnenmaten  

Verblijfsgebied 

Gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op 
dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een 
badruimte, een technische ruimte of een gemeenschapelijke verkeersruimte. 

Verblijfsruimte 

Ruimte voor het verblijven van mensen, danwel een ruimte waarin voor de gebruiksfunctie 
kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Voorbeelden van verblijfsruimten in een woning: 
woonkamer, keuken, slaapkamer, entree en overloop. 

Verwarmd gebruiksoppervlakte 
Gebruiksoppervlakte van een verwarmde ruimte of groep van verwarmde ruimten is de 

oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de 

desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. (zie voor de volledige definitie NEN 2580) 

1 Inleiding 

1.1 Doel van het zakboekje 
Kleintje warmteverlies bevat een betrouwbare methode om op basis van een beperkt aantal 

kenmerken van de woning het benodigd vermogen van de woning of de te verwarmen ruimte te 

bepalen. Het betreft hier eengezinswoningen en woningen in woongebouwen met een individuele 

installatie. Onder eengezinswoningen vallen: 



• Tussenwoningen;  

• Hoekwoningen;  

• 2 Onder een 1 kapwoningen;  

• Vrijstaande woningen.  

Onder woningen in woongebouwen vallen: 

• Portiekwoningen;  

• Etagewoningen;  

• Flats;  

• Appartementen/penthouses.  

Verwarmde garages worden niet behandeld, deze moeten met ISSO-publicatie 51 worden 

berekend. 

Warmteterugwinning wordt slechts globaal meegenomen, ook voor WTW wordt naar ISSO-

publicatie 51 verwezen. 

In de vereenvoudigde methode wordt geen onderscheid gemaakt in de verschillende 

verwarmingssystemen. 

De methode kan gebruikt worden voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 oktober 1992 

(niet Bouwbesluit) is afgegeven en voor woningen waarvan de bouwvergunning na 1 oktober 1992 

(Bouwbesluit) is afgegeven. De methode kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden: 

• In het offerte stadium op een eenvoudige en betrouwbare wijze het benodigd vermogen 
bepalen;  

• De installateur die nog niet voor elke situatie rekende met ISSO-publicatie 51, heeft nu 
gereedschap om op een eenvoudige en betrouwbare wijze het benodigd vermogen te 
bepalen;  

• Als hulp bij het (opnieuw) inregelen na aanpassing van de installatie;  

• In het kader van artikel 8 uit de EPBD 'keuring van CV-ketels'.  

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de eenvoudige methode zijn: 

• De methode is zowel voor eengezinswoningen als voor woningen met individuele 
installaties in woongebouwen geschikt;  

• De methode is zowel bruikbaar voor woningen die wel en woningen die niet voldoen aan 
het Bouwbesluit.  

• De methode is afgestemd op de benodigde invoergegevens voor EPA-W en het benodigde 
energiecertificaat.  

• Methode is afgestemd op de eisen en voorwaarden voor het keuren van ketels.  

• Methode is voldoende nauwkeurig, dat wil zeggen het resultaat wijkt niet meer dan 10 % 
af van het resultaat berekend met ISSO-publicatie 51.  

• De berekeningsmethode kan ter plaatse met de hand worden uitgevoerd.  

Om de eenvoudige methode af te leiden zijn met ISSO-publicatie 51 'Warmteverliesberekening 

voor woningen en woongebouwen' van een groot aantal woningen gedetailleerde berekeningen 

gemaakt. 

Vervolgens is met regressietechnieken een eenvoudige maar betrouwbare methode afgeleid voor 

het bepalen van het vermogen van de warmteopwekker. De achtergrond informatie over de 

gemaakte berekeningen en de verschillen met ISSO-publicatie 51 zijn niet in het zakboekje 

opgenomen. De achtergrondinformatie en de verschillen met ISSO-publicatie 51 zijn te vinden op 

de website van ISSO, 'www.isso.nl'. 

Opgemerkt dient te worden dat de in de installatietechniek gebruikte kengetallenmethode (W/m³ 

of de W/ m² ) niet betrouwbaar is. Bij deze methode ontstaan afwijkingen van 40 % en groter, zie 

ook de eerder genoemde achtergrond informatie. 

Naast de methode bevat het zakboekje ook informatie over de U- en Rc-waarden van de 

verschillende constructies. Het zakboekje is gebaseerd op ISSO-publicatie 51 

http://www.isso.nl/


'Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen' en ISSO-publicatie 60 'U- en R-

waarden van bouwkundige constructies' 

1.2 Opzet van het zakboekje 

In hoofdstuk 2 van het zakboekje wordt ingegaan op: 

• NEN-EN 12831;  

• ISSO publicatie 51;  

• GIW-eisen;  

• Bouwbesluit;  

• Keuring van CV-ketels (artikel 8 EPBD).  

In hoofdstuk 3 worden de aspecten die een rol spelen bij een warmteverliesberekening uitgelegd. 

In hoofdstuk 4 worden voor de verschillende vertrekken de ontwerpbinnentemperaturen gegeven. 

Hoofdstuk 5 geeft richtwaarden voor de U- en Rc-waarden van bouwkundige constructies. Bij deze 

richtwaarden is ook onderscheid gemaakt naar het bouwjaar van de woning. 

In hoofdstuk 6 en 7 worden de vereenvoudigde warmteverliesberekeningsmethode voor 

eengezinswoningen gegeven. Hierbij wordt onderscheid tussen eengezinswoningen: 

• Die niet aan het Bouwbesluit voldoen (hoofdstuk 6);  

• Die wel aan het Bouwbesluit voldoen (hoofdstuk 7).  

Er wordt een methode gegeven voor het bepalen van het benodigd vermogen van de totale woning 

en een methode om het benodigd vermogen per ruimte te bepalen. 

In verband met de leesbaarheid wordt in de formules het '*' teken als vermenigvuldigingsteken 

gebruikt. 

Hoofdstuk 8 en 9 gaat in op de vereenvoudigde warmteverliesberekeningsmethode voor woningen 

met individuele installaties in woongebouwen. Bij woningen in woongebouwen is hetzelfde 

onderscheid gemaakt als bij eengezinswoningen. 

Hoofdstuk 10 gaat in op klachten en geeft mogelijke oplossingen om deze klachten op te lossen. 

In hoofdstuk 11 worden een aantal voorbeeldberekeningen gegeven. 

Eengezinswoningen 

Rc-/U-waarden constructies hoofdstuk 5 

Ruimte Bouwvergunning afgegeven na 01-10-

1992 (Bouwbesluit) 

Nee Ja 

woning totaal hoofdstuk 6.1 hoofdstuk 7.1 

woon-/slaapkamer hoofdstuk 6.2 hoofdstuk 7.2 

keuken hoofdstuk 6.3 hoofdstuk 7.3 

badkamer hoofdstuk 6.4 hoofdstuk 7.4 

hal/overloop/toilet/ bijkeuken hoofdstuk 6.5 hoofdstuk 7.5 

correctie voor hogere 

ontwerpbinnentemperaturen 

hoofdstuk 6.6 hoofdstuk 7.6 

correctie voor woningen/ ruimten zonder kier- en 

naaddichting 

hoofdstuk 6.7 - 

correctie voor woningen/ ruimten met 

warmteterugwinning 

- hoofdstuk 7.7 



 

Woningen in woongebouwen 

Rc-/U-waarden constructies hoofdstuk 5 

Ruimte Bouwvergunning afgegeven na 01-10-

1992 (Bouwbesluit) 

Nee Ja 

woning totaal hoofdstuk 8.1 hoofdstuk 9.1 

woon-/slaapkamer hoofdstuk 8.2 hoofdstuk 9.2 

keuken hoofdstuk 8.3 hoofdstuk 9.3 

badkamer hoofdstuk 8.4 hoofdstuk 9.4 

hal/overloop/toilet/ bijkeuken hoofdstuk 8.5 hoofdstuk 9.5 

correctie voor hogere 

ontwerpbinnentemperaturen 

hoofdstuk 8.6 hoofdstuk 9.6 

correctie voor woningen/ ruimten zonder kier- en 

naaddichting 

hoofdstuk 8.7 - 

correctie voor woningen/ ruimten met 

warmteterugwinning 

- hoofdstuk 7.7 

2 Normen en regelgeving 

2.1 ISSO-publicatie 51 en NEN-EN 12831 
In 2000 heeft ISSO, ISSO-publicatie 51 'Warmteverliesberekening voor woningen en 

woongebouwen' uitgegeven. Voor 2000 werden de warmteverliesberekeningen uitgevoerd met NEN 

5066 en ISSO-publicatie 4. 

In 2003 is er herziene versie van ISSO-publicatie 51 verschenen, deze herziene versie sluit aan op 

het in 2003 aangepaste Bouwbesluit. 

In ISSO-publicatie 51 is een gedetailleerde berekeningsmethodiek voor het bepalen van het 

warmteverlies van een woning en vertrekken gegeven. De ISSO-publicatie sluit aan op de NEN-EN 

12831 'Verwarmingssystemen in gebouwenbepaling van het ontwerpvermogen'. De NEN-EN 12831 

is een in CEN verband ontwikkelde warmteverliesberekeningsmethodiek. Deze NEN-EN 12831 

wordt in alle Europese landen gehanteerd. NEN 5066 is dan ook per 1 februari 2004 vervangen 

door de NEN-EN 12831. 

De NEN-EN bevat het raamwerk hoe een warmteverliesberekening gemaakt moet worden. Naast 

dit raamwerk bevat de Europese norm ook een nationale annex. Europese landen hebben immers 

te maken met verschillende bouwwijzen en verschillende ontwerpbuitencondities. In de nationale 

annex van Nederland wordt verwezen naar ISSO-publicatie 51. 

2.2 Bouwbesluit 
In het Bouwbesluit worden in het kader van de energiezuinigheid prestatie-eisen gesteld aan 

gebouwen. Het betreft hier prestatie-eisen aan de: 

• Thermische isolatie van woningen en woongebouwen;  

• Luchtdoorlatendheid van woningen en woongebouwen;  

• Energieprestatiecoëfficiënt van woningen en woongebouwen.  



Het Bouwbesluit is sinds 1 oktober 1992 van kracht. Aan woningen die gerealiseerd zijn voordat 

het Bouwbesluit van kracht was werden minder strenge eisen gesteld. 

Sinds 1995 is de prestatie-eis ten aanzien van de energieprestatiecoëfficiënt van gebouwen 

opgenomen in het Bouwbesluit. 

Tabel 1 Prestatie-eisen voor de thermische isolatie volgens het Bouwbesluit. 

Constructie Minimum Rc-waarde 

[(m².K)/W] 

Maximum U-waarde 

[W/(m².K)] 

Dak 2,5 - 

Begane grondvloer 2,5 - 

Buitenwand 2,5 - 

Deur, raam, kozijn - 4,2 

Rc- en U-waarden moeten bepaald worden met NEN 1068 

 

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld een brievenbus of een ventilatie-opening niet kan worden 

toegepast, is bepaald dat voor 2% van het gebruiksoppervlak van de woning of het woongebouw 

geen eisen voor de thermische isolatie gelden. 

De luchtdoorlatendheid van de gebouwschil bij verblijfsgebieden, toilet en badruimte mag volgens 

het Bouwbesluit niet groter zijn dan 0,2 m³/s (qv,10 < 200 dm³/s). Woningen waarvan de 

bouwvergunning na 1992 is afgegeven worden geacht aan deze eis te voldoen. De 

bepalingsmethode voor de luchtdoorlatendheid is gegeven in NEN 2686. 

De prestatie-eisen voor de energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen zijn in de 

loop der jaren een aantal maal aangepast. 

Tabel 2 Eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt. 

periode Maximaal toelaatbare energieprestatiecoëfficiënt 

1995-1998 1,4 

1998-2000 1,2 

2000-2006 1,0 

2006- .... 0,8 

Energieprestatiecoëfficiënt moet worden bepaald met NEN 5128 

 

In het kader van de gezondheid worden in het Bouwbesluit prestatie-eisen gesteld aan de 

hoeveelheid ventilatie. 

In een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte moet een voorziening aanwezig 

zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. 

Tabel 3 Minimum ventilatie-eisen volgens Bouwbesluit. 

Soort ruimte Ventilatie-eis 

[m³/s per m² 

vloer] 

Minimum-

waarde 

[m³/s] 

Toilet - 7∙10-3 

Badruimte (al dan niet met toilet) - 14∙10-3 

Verblijfsruimte (woonkamer, slaapkamers, entree, overloop) 0,7 ∙ 10-3 7∙10-3 

Verblijfsruimte met kooktoestel (keuken) 0,7 ∙ 10-3 21∙10-3 

Verblijfsgebied (aantal verblijfsruimten gezamenlijk op 0,9 ∙ 10-3 7∙10-3 



dezelfde verdieping) 

Verblijfsgebied met kooktoestel (aantal verblijfsruimten 

gezamenlijk op dezelfde verdieping) 

0,9 ∙ 10-3 21∙10-3 

 

In 'Kleintje Wamteverlies' wordt bij de berekening van het benodigd vermogen per ruimte 

uitgegaan van verblijfsruimten. 

2.3 Europese richtlijn EPBD 

In 2006 moet de Nederlandse overheid ervoor gezorgd hebben dat de Europese richtlijn 

2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) is geïmplementeerd in de 

Nederlandse regelgeving en praktijk. Kort samengevat worden er in deze richtlijn eisen gesteld aan 

de wijze waarop het wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat van nieuwe en bestaande 

gebouwen moet worden bepaald en wordt een regelmatige keuring van CV-ketels, CV-installaties 

en airconditioningsystemen verplicht gesteld. 

Bij nieuwbouw wordt dit certificaat verstrekt bij de overige bouwvergunningen en bij bestaande 

bouw moet een energiecertificaat aanwezig zijn bij verkoop of verhuur. Bij nieuwbouw zal het 

energiecertificaat gebaseerd worden op de beiden normen voor berekening van de Energie 

Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor de woningbouw is dat de NEN 5128. Voor bestaande bouw zal het 

energie certificaat gebaseerd worden op de Energie Prestatie Advies (EPA) methode. De EPA 

methode voor utiliteitsgebouwen is uitgewerkt in ISSO-publicatie75. 

Bij de keuring van CV-ketels en -installaties (artikel 8) gaat het om een: 

• periodieke keuring, eens in de 2 of 4 jaar van CV-ketels met een nominaal vermogen > 
100 kW;  

• Regelmatige keuring van niet gasgestookte CV-ketels met een nominaal vermogen van 20 
tot 100 kW;  

• Eénmalige keuring van de verwarmingsinstallaties met met CV-ketels, ouder dan 15 jaar 
met een nominaal vermogen groter dan 20 kW.  

Bij de éénmalige keuring moet bepaald worden of het opgestelde vermogen van de ketel in 

overeenstemming is met het benodigd vermogen van de woning. De vereenvoudigde methodiek 

voor het bepalen van het benodigd vermogen van de woning, zoals opgenomen in dit zakboekje 

kan worden ingezet in de procedure voor de éénmalige keuring. 

2.4 Garantiebepalingen GIW 

In Nederland bestaat voor nieuwbouw een garantieregeling volgens het Garantie Instituut 

Woningbouw (GIW). In deze garantiebepaling verplichten bouwers zich tot herstel van gebreken 

die tijdens of na de bouw te voorschijn komen. In de garantiebepaling staat aangegeven dat de 

berekening van het vermogen voor ruimteverwarming dient te geschieden overeenkomstig ISSO-

publicatie 51. Verder staat in de garantiebepaling aangegeven dat: 

• Gerekend dient te worden met een toeslag voor het opwarmen zoals bedoeld in ISSO-
publicatie 51, die is gebaseerd op een 8 urige nachtverlaging/bedrijfsperking en een 
opwarmtijd van maximaal 2 uur onder ontwerpcondities;  

• Zekerheidsklasse A moet worden toegepast, tenzij aangetoond kan worden dat een andere 

zekerheidsklasse verantwoord is;  

• De opwarmtoeslag per vertrek altijd gebaseerd moet zijn op een regeling per vertrek, ook 
in het geval een centrale regeling met kamerthermostaat wordt toegepast. Bij een 

adaptieve regeling, minimaal een opwarmtoeslag van 2,5 W/m² toepassen.  

Naast de verwijzing in de garantiebepaling naar ISSO-publicatie 51 heeft GIW besloten om in 

samenwerking met ISSO een GIW/ISSO-richtlijn op te stellen met garantiebepalingen voor 

verwarmings- en tapwaterinstallaties. 



3 Warmteverliesberekening 

In dit hoofdstuk wordt in het kort aangegeven uit welke posten het benodigde vermogen voor het 

verwarmen van een woning/ruimte bestaat. Voor de volledige beschrijving voor het bepalen van 

het benodigd vermogen voor het verwarmen van een woning/ruimte wordt verwezen naar ISSO-

publicatie 51. 

Het benodigde vermogen voor het verwarmen van een woning/ ruimte bestaat uit 3 posten: 

• transmissieverlies (Фt);  

• Infiltratie- en ventilatiewarmteverlies ten gevolge van buitenluchttoetreding (Фv);  

• In rekening te brengen toeslag voor bedrijfsbeperking, zogenaamde opwarmtoeslag (Фo).  

of in formulevorm: Фtot= Фt + Фv + Фo 

3.1 Transmissieverlies 

Het transmissieverlies is de som van de positieve en negatieve warmtestroom door de vlakken die 

de ruimte begrenzen. 

Het transmissieverlies voor een ruimte volgt uit: 

Фtot= Фt,ie + Фt,ia + Фt,io + Фt,ib + Фt,ig 

 
Figuur 1 Belangrijkste verliesposten in de transmissieberekening. 

Фt het totale transmissieverlies van de ruimte [W] 

Фt,ie het transmissieverlies van de ruimte naar de buitenlucht via de aan de buitenlucht 

grenzende vlakken 

[W] 

Фt,ia het transmissieverlies van de ruimte naar andere tot het gebouw behorende 

aangrenzende verwarmde ruimten 

[W] 

Фt,io het transmissieverlies van de ruimte naar aangrenzende onverwarmde ruimten [W] 

Фt,ib het transmissieverlies van de ruimte naar aangrenzende gebouwen [W] 

Фt,ig het transmissieverlies van de ruimte naar de grond [W] 

θi ontwerpbinnentemperatuur [°C] 

θe ontwerpbuitentemperatuur (-10 °C) [°C] 

 

Bij de bepaling van het transmissieverlies spelen de volgende factoren een rol: 

• Oppervlak van de scheidingsconstructie (A);  

• Warmtedoorgangscoëfficiënt van de scheidingsconstructie (U);  

• Temperatuurverschil over de scheidingsconstructie inclusief eventueel aanwezige 
temperatuurgradient (∆θ);  

of in algemene formulevorm: 

Фt,ix= Ax · Ux · ∆θx 



3.2 Warmteverlies ten gevolge van buitenluchttoetreding 

Het warmteverlies door buitenluchttoetreding wordt bepaald door: 

• Infiltratie;  

• Ventilatie;  

• Ventilatie-eisen;  

• Type ventilatiesysteem.  

Algemene formulevorm voor het berekenen van het ventilatiewarmteverlies: 

Фv 1200 · qx · ∆θ 

Waarin: 

Фvt het ventilatiewarmteverlies van de ruimte [W] 

1200 de soortelijke massa van lucht (1,2 kg/m³) vermenigvuldigd met de soortelijke 

warmte van lucht (1000 J/(kg·K)) 

 

qx infiltratie en/of ventilatiedebiet [m³/s] 

∆θ temperatuurverschil tussen ontwerpbinnen- en ontwerpbuitentemperatuur [K] 

 

Infiltratie 

Infiltratie wordt gedefinieerd als alle lucht die het gebouw binnenkomt op een andere manier dan 

door mechnanische toevoer of door ventilatievoorzieningen als bijvoorbeeld roosters. Infiltratielucht 

komt binnen ten gevolge van kieren en naden tussen kozijn-gevelaansluitingen, raam-kozijn 

aansluitingen, dak-gevelaansluitingen en aansluitingen bij de begane grondvloer. 

 
Figuur 2 Infiltratie ten gevolge van de verschillende aansluitingen. 

Ventilatie 

Ventilatie wordt gedefinieerd als alle lucht die in een woning wordt toegevoerd door middel van 

mechanische of natuurlijke ventilatievoorzieningen. Het Bouwbesluit geeft prestatie-eisen ten 

aanzien van de ventilatie. 

Ventilatie-eisen 

Tabel 4 Minimale ventilatie-eisen volgens het Bouwbesluit. 

Soort ruimte Ventilatie-eis 

[m³/s per m² 

vloer] 

Minimumwaarde 

[m³/s] 

toilet - 7 · 10-3 

badruimte (al dan niet met toilet) - 14 · 10-3 

verblijfsruimte (woonkamer, slaapkamers, entree, 

overloop) 

0,7 · 10-3 7 · 10-3 

verblijfsruimte met kooktoestel (keuken) 0,7 · 10-3 21 · 10-3 



verblijfsgebied (aantal gezamenlijke verblijfsruimten op 

dezelfde verdieping) 

0,9 · 10-3 7 · 10-3 

verblijfsgebied met kooktoestel (aantal gezamenlijke 

verblijfsruimten op dezelfde verdieping) 

0,9 · 10-3 21 · 10-3 

 

Ventilatiesystemen 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Natuurlijke 

ventilatie wordt tot stand gebracht door de invloed van wind en temperatuurverschillen. 

Mechanische ventilatie wordt tot stand gebracht door middel van ventilatoren. 

In de onderstaande tabel is een indeling in ventilatiesystemen gegeven. 

Tabel 5 Indeling ventilatiesystemen. 

Systeem volgens NPR 1088 luchttoevoer luchtafvoer 

A natuurlijk natuurlijk 

B mechanisch natuurlijk 

C natuurlijk mechanisch 

D mechanisch mechanisch 

 

Systeem B, mechanische luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer komt in Nederland nagenoeg niet 

voor. Systeem D, mechanische luchttoevoer en -afvoer komt voor zowel met als zonder 

warmteterugwinning voor. De ventilator voor de luchttoevoer en de ventilator voor de luchtafvoer 

is bij gebalanceerde ventilatie meestal gecombineerd in één apparaat. 

De in Nederland meest voorkomende ventilatiesystemen zijn gegeven in figuur 3. 

 
Figuur 3 Verschillende typen ventilatiesystemen. 

In de in 'Kleintje warmteverlies' gegeven methode wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

ventilatiesystemen. Er wordt alleen rekening gehouden met eventuele warmteterugwinning. 

3.3 In rekening te brengen toeslag voor bedrijfsbeperking 

Indien in de woning nachtverlaging wordt toegepast moet rekening gehouden worden met een 

zogenaamde opwarmtoeslag. De grootte van de opwarmtoeslag is afhankelijk van: 

• Mate van afkoeling tijdens de nachtverlaging;  

• Gewenste opwarmtijd;  

• Wijze van regelen:  
o Regeling per ruimte;  



o Kamerthermostaat;  

o Adaptieve regeling.  

Voor het berekenen van de in rekening te brengen toeslag voor bedrijfsbeperking wordt verwezen 

naar ISSO-publicatie 51. 

3.4 Regeling 

In de woningbouw komen bij verwarmingsinstallaties de volgende regelingen voor: 

• Regeling per ruimte;  

• Kamerthermostaat;  

• Adaptieve regeling.  

3.4.1 Regeling per ruimte 

Bij systemen die voorzien zijn van een regeling per ruimte kan de temperatuur in alle ruimten 

gegarandeerd worden. Een voorbeeld van een regeling per ruimte is een regeling met 

thermostatische afsluiters(niet in combinatie met kamerthermostaat) in alle ruimten waarbij de 

aanvoertemperatuur constant is of via een stooklijn wordt gestuurd. 

3.4.2 Regeling met een kamerthermostaat 
Bij systemen die geregeld worden met een kamerthermostaat kan de temperatuur in andere 

ruimten dan in de ruimte met de thermostaat niet gegarandeerd worden. 

3.4.3 Adaptieve regeling 

Bij deze systemen bepaalt de thermostaat op basis van de buitentemperatuur en de bekende 

opwarmkarakteristiek van de woning het inschakeltijdstip van de verwarmingsinstallatie. Een 

adaptieve regeling is zelflerend en anticiperend. 

3.5 Benodigde gegevens 'Kleintje Warmteverlies' 
In de onderstaande tabel worden de benodigde gegevens weergegeven die nodig zijn voor het 

uitvoeren van een warmteverliesberekening volgens 'Kleintje warmteverlies' In de volgende tabel is 

tevens aangegeven welke gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een 

warmteverliesberekening conform ISSO-publicatie 51.' 

Tabel 6 Benodigde gegevens 'Kleintje Warmteverlies'. 

Gegevens 
 

Voldoet de woning aan het Bouwbesluit ja of nee 

Soort woning eengezinswoning/woning in 

woongebouw 

Rc-waarde thermische schil .........(m².K)/W 

Oppervlakte thermische schil (wanden/vloeren/daken) ....... m² 

Oppervlakte scheidingsconstructies aan onverwarmde 

ruimte/buren 

....... m² 

U-waarde ramen ....... W/(m².K) 

Oppervlakte ramen ...... m² 

Ontwerptemperaturen .......°C 

Warmteterugwinning ja of nee 

 

Tabel 7 Benodigde gegevens 'Kleintje warmteverlies' en ISSO-publicatie 51. 



Gegevens 'Kleintje 

Warmteverlies' 

ISSO-

51 

Bouwkundig 

Voldoet aan Bouwbesluit X X 

Kozijn uitvoering 
 

X 

Soort woning X X 

Rc-waarde thermische schil X X 

Rc-waarde binnenwanden 
 

X 

Oppervlakte thermische schil (wanden/vloeren/daken) X X 

Oppervlakte binnenwanden/tussenvloeren 
 

X 

Oppervlakte scheidingsconstructies aan onverwarmde 

ruimte/buren 

X X 

U-waarde raam X X 

Oppervlakte raam X X 

Transmissie 

Ontwerptemperatuur X X 

Soort verwarmingsysteem 
 

X 

HTV of LTV systeem 
 

X 

BG-vloer grenst aan grond/kruipruimte 
 

X 

Zekerheidklasse 
 

X 

Ventilatie 

Luchtdichtheid 
 

X 

Ventilatiesysteem 
 

X 

Warmteterugwinning X X 

Opwarmtoeslag 

Type woning 
 

X 

Bedrijfswijze 
 

X 

Max. optredende afkoeling 
 

X 

Temperatuurregeling 
 

X 

4 Ontwerpbinnentemperaturen 

De primaire taak van een verwarmingsinstallatie is het realiseren van een door de gebruiker 

gewenste binnentemperatuur in de verwarmde vertrekken van een woning. Het moet in de 

vertrekken behaaglijk zijn. 

De thermische behaaglijkheid wordt niet alleen beïnvloed door de luchttemperatuur in een ruimte, 

maar ook door de oppervlaktetemperatuur van de omringende wanden, vloeren, ramen en deuren 



met inbegrip van eventuele verwarmingslichamen (stralingstemperaturen). Om het combineerde 

effect van zowel de lucht- als de oppervlaktetemperatuur uit te drukkken is de 

ontwerpbinnentemperatuur ingevoerd. Naast de ontwerpbinnentemperatuur wordt er ook wel 

gesproken over de operatieve temperatuur en de resulterende temperatuur. Voor woningen zijn 

deze gelijk gesteld aan elkaar. 

In de onderstaande tabellen worden de minimale ontwerpbinnentemperaturen gegeven voor 

woningen, bejaardenwoningen en verzorgingstehuizen. 

Tabel 8 Ontwerptemperaturen woningen. 

Soort ruimte Ruimte volgens 

Bouwbesluit 

Ontwerpbinnentemperatuur 

[°C] 

Woonkamer, slaapkamers, keuken Verblijfsruimte/ 

verblijfsgebied 

20 

Badkamer Badkamer 22 

Toilet Toilet 15 

Gang, entree en overloop, 

bijkeuken 

Verblijfsruimte/ 

verblijfsgebied 

18 

 

Tabel 9 Ontwerptemperaturen bejaardenwoningen en verzorgingstehuizen. 

Soort ruimte Ruimte volgens 

Bouwbesluit 

Ontwerpbinnentemperatuur 

[°C] 

Woonkamer, slaapkamers, keuken Verblijfsruimte/ 

verblijfsgebied 

22 

Badkamer Badkamer 22 

Toilet Toilet 18 

Gang, entree en overloop, 

bijkeuken 

Verblijfsruimte/ 

verblijfsgebied 

20 

Gemeenschappelijke 

verkeersruimten 

Verkeersruimten 18 

* De gang, entree en overloop zijn gelegen in een woning 

 

Voor ontwerpbinnentemperaturen van andere ruimten wordt verwezen naar ISSO-publicatie 51. 

5 U- en Rc-waarden 

Woningen waarvan de bouwvergunning na 1 oktober 1992 is afgegeven moeten voldoen aan het 

Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt prestatie-eisen aan de thermische isolatie van woningen en 

woongebouwen. 

Tabel 10 Prestatie-eisen voor de thermische isolatie volgens het Bouwbesluit. 

Constructie Minimum Rc-waarde 

[(m²·K)/W] 

Maximum U-waarde 

[W/(m²·K)] 

dak 2,5 - 

begane grondvloer 2,5 - 

buitenwand 2,5 - 



deur, raam, kozijn - 4,2 

Rc- en U-waarden moeten bepaald worden met NEN 1068 

 

Als de woning/het woongebouw valt onder het nationaal pakket duurzaam bouwen dan zijn de 

prestatie-eisen van de thermische isolatie zwaarder. 

Tabel 11 Prestatie-eisen voor de thermische isolatie volgens het nationaal pakket duurzaam 

bouwen. 

Constructie Minimum Rc-waarde 

[(m²·K)/W] 

Maximum U-waarde (advies) 

[W/(m²·K)] 

dak 3,0 - 

begane grondvloer 3,0 - 

buitenwand 3,0 - 

beglazing in verwarmde ruimte - 1,6 

beglazing in onverwarmde ruimte - 3,0 

 

De U- en Rc-waarden van woningen/woongebouwen die voldoen aan het Bouwbesluit zijn in de 

meeste gevallen bekend. De U- en Rc-waarden van bouwkundige constructies van 

woningen/woongebouwen die niet aan het Bouwbesluit voldoen zijn vaak niet bekend. 

In dit hoofdstuk worden daarom van verschillende constructies die door de jaren heen in de 

Nederlandse woningbouw gebruikt werden, de U- en Rc-waarden gegeven. 

5.1 Rc-waarde van niet-transparante constructies 

In de onderstaande tabel wordt per bouwperiode de gemiddelde Rc-waarde van de in die 

bouwperiode gangbare constructies gegeven. 

Tabel 12 Rc-waarde afhankelijk van het bouwjaar. 

Constructie Bouwjaar woning/woongebouw 

65-75 75-79 75-83 sociale woningbouw 79-83 83-88 88-92 92 --> 

 
Rc-waarde 

[(m²·K)/W] (gemiddeld) 

Begane grondvloer 0,15 0,28 0,52 0,52 1,3 1,3 2,5 

Hellende daken 0,40 1,04 1,3 1,3 1,3 2,0 2,5 

Plat dak 0,87 1,0 1,3 1,3 1,3 2,0 2,5 

Gevel 0,44 1,0 1,3 1,3 1,3 2,0 2,5 

Vulpanelen 0,44 1,0 1,3 1,3 1,3 2,0 2,5 

 

Rc-waarde van andere veel voorkomende constructies in de woningbouw 

Tabel 13 Rc-waarde van vloeren. 

Soort Opbouw (van onder naar 

boven) 

d 

[cm] 

Rc-waarde 

[(m²·K)/W] 

Houten vloer 1 • Hout.  
2 

0,15 

Houten vloer 2 (isolatie tegen hout) • Isolatie;  5 1,4 



• Hout.  2 

Houten vloer 3 (spouw tussen isolatie en 

hout) 

• Isolatie;  

• Spouw;  

• Hout.  

5 

- 

2 

1,6 

Betonvloer 1 • Beton;  

• Dekvloer.  
20 

3 

0,13 

Betonvloer 2 (isolatie tegen beton) • Isolatie;  

• Beton;  

• Dekvloer.  

5 

20 

3 

1,4 

Vloer van holle steen • Holle steen.   0,34 

 

Tabel 14 Rc -waarden van hellende daken. 

Soort Opbouw (van buiten naar binnen) d 

[cm] 

Rc-waarde 

[(m²·K)/W] 

Dak 1 • Dakpannen;  

• Hout.  
- 

2 
0,15 

Dak 2 • Dakpannen;  

• Hout;  

• Isolatie;  

• Gipskartonplaat.  

- 

2 

9 

1 

2,0 

 

Tabel 15 Rc -waarden van platte daken. 

Soort Opbouw (van buiten naar binnen) d 

[cm] 

Rc-waarde 

[(m²·K)/W] 

Dak 1 • Dakbedekking;  

• Hout;  

• Spouw;  

• Gispkartonplaat.  

- 

2 

- 

1 

0,36 

Dak 2 • Dakbedekking;  

• Isolatie;  

• Hout;  

• Spouw;  

• Gipskartonplaat.  

- 

5 

2 

- 

1 

1,65 

Dak 3 • Dakbedekking;  

• Isolatie;  

• Beton.  

- 

5 

20 

1,4 

 



Tabel 16 Rc -waarden van buitenwanden. 

Soort Opbouw (van buiten naar 

binnen) 

d 

[cm] 

Rc-waarde 

[(m²·K)/W] 

Steensmuur • Steen;  
21 0,19 

Steensmuur met isolatie • Steen;  

• Isolatie;  
21 

5 
1,45 

Spouwmuur • Steen;  

• Spouw;  

• Steen.  

10 

- 

10 

0,36 

Spouwmuur, nageïsoleerd • Steen;  

• Isolatie;  

• Steen.  

10 

5 

10 

1,44 

Spouwmuur, geïsoleerd • Steen;  

• Spouw;  

• Isolatie;  

• Steen.  

10 

- 

5 

10 

1,6 

Stenen muur met plaat aan de 

binnenzijde 

• Steen;  

• Spouw;  

• Gispkartonplaat.  

10 

- 

1 

0,3 

Stenen muur met isolatie en plaat aan 

de binnenzijde 

• Steen;  

• Spouw;  

• Isolatie;  

• Gispkartonplaat.  

10 

- 

5 

1,5 

Beton/isolatie/beton • Beten;  

• Isolatie;  

• Beton.  

10 

1 

10 

0,37 

 

5.2 U-waarde van ramen 

In de onderstaande tabel wordt van een aantal raamsystemen de U-waarde gegeven. 

Tabel 17 U-waarde van raamsystemen. 

Glastype U-waarde 

glas 

[W/m²·K] 

Kozijn 

Hout/ 

kunststof 

Metaal (thermisch 

onderbroken) 

Metaal (niet thermisch 

onderbroken) 

U-waarden raamsysteem 

[W/m²·K] 

Enkel 5,8 5,1 5,4 6,2 

Dubbel 3,2 3,1 3,6 4,5 



HR 2,0 2,3 2,7 3,7 

HR+ 1,6 2,0 2,5 3,4 

HR++ 1,2 1,7 2,2 3,1 

6 Eengezinswoningen die niet voldoen aan het 
Bouwbesluit 

Bij de vermogensbepaling voor ruimteverwarming in eengezinswoningen wordt onderscheid 

gemaakt in de vermogensbepaling per woning en per ruimte. Ook is er een splitsing aangebracht 

tussen eengezinswoningen die wel en die niet voldoen aan het Bouwbesluit. 

Onder eengezinswoningen vallen: 

• Tussenwoningen;  

• Hoekwoningen;  

• 2 Onder een 1 kapwoningen;  

• Vrijstaande woningen.  

In dit hoofdstuk wordt de vermogensbepaling gegeven van woningen die niet aan het Bouwbesluit 

voldoen. In de methode wordt uitgegaan van eengezinswoningen met kierdichting. Voor 

woningen/ruimten zonder kierdichting moet een correctie worden uitgevoerd. Hoofdstuk 7 gaat in 

op eengezinswoningen die wel aan het Bouwbesluit voldoen. 

Bij het afleiden van de methode is voor de ontwerpbinnentemperatuur uitgegaan van de in tabel 18 

gegeven waarden. Als de temperaturen in de ruimten hoger liggen moet er een correctie worden 

uitgevoerd. Deze correctie wordt in dit hoofdstuk behandeld in hoofdstuk 6.6. 

Tabel 18 Aangehouden ontwerpbinnentemperaturen. 

Ruimte Ontwerptemperaturen [°C] 

Woonkamer 20 

Keuken 20 

Slaapkamers 20 

Badkamer 22 

Hal/gang/overloop 18 

Toilet 15 

 

6.1 Vermogen van de totale woning 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

64 * Ag = ................. 

15 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 1712 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 



Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten. 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarmde ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 19 of figuur 4 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 20 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 19 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage A. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 104 46,5 

0,28 74 35,0 

0,4 58 28,5 

0,44 54 27,0 

0,52 48 24,0 

0,87 32 16,5 

1,0 28,5 14,8 

1,04 27,5 14,3 

1,3 22,5 12,0 

2,0 15,0 8,2 

2,5 12,5 6,7 

 



 
Figuur 4 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 20 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 154 

Dubbel glas 3,1 97 

HR-glas 2,3 70 

HR+ glas 2,0 61 

HR++ glas 1,7 52 

 

6.2 Vermogen van woonkamer en slaapkamers (eengezinswoning niet 

Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

55 * Ag = ................. 

22,6 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 146 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarmde ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 



Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 21 of figuur 5 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 22 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 21 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage A. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 107 29 

0,28 76,0 21,7 

0,4 60 17,7 

0,44 56 16,7 

0,52 49,5 14,9 

0,87 32,8 10,3 

1,0 29,1 9,2 

1,04 28,1 8,9 

1,3 23,2 7,4 

2,0 15,7 5,1 

2,5 12,7 4,2 

 

 
Figuur 5 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 22 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 168 



Dubbel glas 3,1 106 

HR-glas 2,3 76 

HR+ glas 2,0 66 

HR++ glas 1,7 56 

 

6.3 Vermogen van de Keuken (eengezinswoning niet Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

36 * Ag = ................. 

18 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 787 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarmde ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 23 of figuur 6 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 24 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 23 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage A. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 90,5 39 

0,28 64,5 29,2 

0,4 51,0 23,8 

0,44 47,5 22,5 



0,52 42,0 20,1 

0,87 27,7 13,8 

1,0 24,7 12,4 

1,04 23,8 12,0 

1,3 19,6 10,0 

2,0 13,3 6,9 

2,5 10,8 5,5 

 

 
Figuur 6 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 24 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 151 

Dubbel glas 3,1 95 

HR-glas 2,3 68,5 

HR+ glas 2,0 59,5 

HR++ glas 1,7 50,5 

 

6.4 Vermogen van de badkamer (eengezinswoning niet Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

84 * Ag = ................. 

24 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 463 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 



Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarmde ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 25 of figuur 7 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 26 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 25 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage A. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 112,5 7,1 

0,28 79,7 5,4 

0,4 62,9 4,4 

0,44 58,7 4,1 

0,52 51,9 3,7 

0,87 34,4 2,5 

1,0 30,6 2,3 

1,04 29,6 2,2 

1,3 24,3 1,8 

2,0 16,5 1,3 

2,5 13,5 1,0 

 



 
Figuur 7 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 24 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 150 

Dubbel glas 3,1 94,5 

HR-glas 2,3 68 

HR+ glas 2,0 59 

HR++ glas 1,7 50 

 

6.5 Vermogen van hal, gang, overloop, toilet en bijkeuken (eengezinswoning 

niet Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

46 * Ag = ................. 

24 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 104 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarmde ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 



Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 27 of figuur 8 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 28 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 23 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage A. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 121,5 23,8 

0,28 86,5 17,9 

0,4 68,0 14,6 

0,44 63,5 13,8 

0,52 56,3 12,3 

0,87 37,5 8,5 

1,0 33,1 7,6 

1,04 32,0 7,4 

1,3 26,4 6,1 

2,0 17,9 4,2 

2,5 14,5 3,5 

 

 
Figuur 8 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 28 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 150 



Dubbel glas 3,1 93,5 

HR-glas 2,3 67,5 

HR+ glas 2,0 58,5 

HR++ glas 1,7 50 

 

6.6 Correctie voor hogere ontwerptemperaturen 

Voor woningen met een hogere ontwerpbinnentemperatuur moet gecorrigeerd worden. Indien er 

gerekend moet worden met andere ontwerptemperaturen, wordt verwezen naar ISSO-publicatie 

51. 

Tabel 29 Tabel met hogere ontwerptemperaturen. 

Ruimte Ontwerptemperaturen [°C] 

Woonkamer 22 

Keuken 22 

Slaapkamers 22 

Badkamer 24 

Hal/gang/overloop 20 

Toilet 18 

 

Фtot ht 1,1 · Фtot 

Waarin: 

Фtot,ht het minimaal benodigd vermogen, bij hogere ontwerptemperaturen. [W] 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, bij de standaard ontwerptemperaturen. [W] 

 

6.7 Eengezinswoning/ruimten zonder kierdichting 

Voor woningen/ruimten zonder kierdichting moet een correctie worden uitgevoerd. 

Фtot, zkd 1,2 · Фtot 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting. [W] 

Фtot,zkd het minimaal benodigd vermogen, zonder kierdichting. [W] 

7 Eengezinswoningen die aan het Bouwbesluit voldoen 

Bij de vermogensbepaling voor ruimteverwarming in eengezinswoningen wordt onderscheid 

gemaakt in de vermogensbepaling per woning en per ruimte. Ook is er een splitsing aangebracht 

tussen eengezinswoningen die wel en die niet aan het Bouwbesluit voldoen. 

Onder eengezinswoningen vallen: 

• Tussenwoningen;  

• Hoekwoningen;  

• 2 Onder een 1 kapwoningen;  

• Vrijstaande woningen.  



In dit hoofdstuk wordt de vermogensbepaling gegeven van woningen die aan het Bouwbesluit 

voldoen. Hoofdstuk 6 gaat in op eengezinswoningen die niet aan het Bouwbesluit voldoen. 

Bij het afleiden van de methode is voor de ontwerpbinnentemperatuur uitgegaan van de in tabel 30 

gegeven waarden. Als de temperaturen in de ruimten hoger liggen moet er een correctie worden 

uitgevoerd. Deze correctie wordt in dit hoofdstuk behandeld in hoofdstuk 7.6. 

Tabel 30 Ontwerpbinnentemperaturen. 

Ruimte Ontwerptemperaturen [°C] 

Woonkamer 20 

Keuken 20 

Slaapkamers 20 

Badkamer 22 

Hal/gang/overloop 18 

Toilet 15 

 

7.1 Vermogen van de totale woning 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

60 * Ag = ................. 

16 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 1315 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde ruimten [m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer speelt geen rol in de bovenstaande formule [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de buren [m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 is afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 31 of figuur 9 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 32 [W/m²] 

B3 de term B3 is in bovenstaande formule 0 
 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 31 B1 als functie van de Rc-waarde (B3=0), uitgebreidere tabel, zie bijlage B. 



Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

2,5 9,4 

2,75 8,6 

3,00 7,9 

3,25 7,3 

3,50 6,8 

3,75 6,4 

4,00 6,0 

4,25 5,7 

4,5 5,4 

4,75 5,1 

5,00 4,8 

 

 
Figuur 9 B1 als functie van de Rc-waarde (B3 =0). 

Tabel 32 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 108 

HR-glas 2,3 80 

HR+ glas 2,0 70 

HR++ glas 1,7 60 

 

7.2 Vermogen van de woonkamer en slaapkamers (eengezinswoning 

Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 



B3 * Abg = ................. 

40,5 * Ag = ................. 

18 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 172 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer speelt geen rol in de bovenstaande formule [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 33 of figuur 

10 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 34 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 33 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel zie bijlage B. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

2,5 7,9 17,5 

2,75 7,2 16 

3,00 6,6 14,8 

3,25 6,1 13,7 

3,50 5,7 12,8 

3,75 5,4 12 

4,00 5,0 11,3 

4,25 4,8 10,7 

4,5 4,5 10,1 

4,75 4,3 9,6 

5,00 4,1 9,1 

 



 
Figuur 10 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 34 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 86,4 

HR-glas 2,3 62,1 

HR+ glas 2,0 54 

HR++ glas 1,7 45,9 

 

7.3 Vermogen van de keuken (eengezinswoning Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

27,5 * Ag = ................. 

24 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 835 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer speelt geen rol in de bovenstaande formule [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 35 of figuur [W/m²] 



B3 11 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 36 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 35 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage B. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

2,5 18 2,4 

2,75 16,4 2,2 

3,00 15,2 2,0 

3,25 14,0 1,9 

3,50 13,1 1,7 

3,75 12,3 1,6 

4,00 11,5 1,5 

4,25 10,9 1,4 

4,5 10,3 1,4 

4,75 9,8 1,3 

5,00 9,3 1,2 

 

 
Figuur 11 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 36 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 94,4 

HR-glas 2,3 67,9 

HR+ glas 2,0 59 



HR++ glas 1,7 50,2 

 

7.4 Vermogen van de badkamer (eengezinswoning Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

42,5 * Ag = ................. 

33,8 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 611 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer speelt geen rol in de bovenstaande formule [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de B3 wanden en daken zie tabel 37 of 

figuur 12 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 38 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 37 B1 als functie van de Rc-waarde (B3=0), uitgebreidere tabel, zie bijlage B. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

2,5 28,7 

2,75 26,2 

3,00 24,1 

3,25 22,4 

3,50 20,9 

3,75 19,5 

4,00 18,4 



4,25 17,3 

4,5 16,4 

4,75 15,6 

5,00 14,8 

 

 
Figuur 12 B1 als functie van de Rc-waarde (B3=0). 

Tabel 38 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 117 

HR-glas 2,3 84 

HR+ glas 2,0 73 

HR++ glas 1,7 62 

 

7.5 Vermogen van de hal, gang, overloop, toilet en bijkeuken 

(eengezinswoning Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

44 * Ag = ................. 

11 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 114 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 



Abg oppervlak van de begane grondvloer speelt geen rol in de bovenstaande formule [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 39 of figuur 

13 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 40 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 39 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage B. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

2,5 9,4 1,6 

2,75 8,6 1,5 

3,00 7,9 1,4 

3,25 7,3 1,3 

3,50 6,8 1,2 

3,75 6,4 1,1 

4,00 6,0 1,1 

4,25 5,7 1,0 

4,5 5,4 0,9 

4,75 5,1 0,9 

5,00 4,8 0,9 

 

 
Figuur 13 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 40 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 



Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 73,6 

HR-glas 2,3 52,9 

HR+ glas 2,0 46 

HR++ glas 1,7 39,1 

 

7.6 Correctie van hogere temperaturen 

Voor woningen met een hogere ontwerpbinnentemperatuur moet gecorrigeerd worden. Indien er 

gerekend moet worden met andere ontwerptemperaturen, dan wordt verwezen naar ISSO-

publicatie 51. 

Ruimte Ontwerptemperaturen  

[°C] 

Woonkamer 22 

Keuken 22 

Slaapkamers 22 

Badkamer 24 

Hal/gang/overloop 20 

Toilet 18 

 

Фtot,ht = 1,1 · Фtot 

Waarin: 

Фtot,ht het minimaal benodigd vermogen, bij hogere ontwerptemperaturen [W] 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, bij de standaard ontwerptemperaturen [W] 

 

7.7 Correctie voor woningen/ruimten met warmteterugwinning (WTW) 

Voor woningen/ruimten met warmteterugwinning (WTW) mag een correctie worden uitgevoerd. Bij 

de afleiding van deze correctie is uitgegaan van een conservatief WTW-rendement (40 %). Indien 

er WTW aanwezig is met een hoger rendement wordt verwezen naar ISSO-publicatie 51. 

Фtot,wtw = 0,9 · Фtot 

Waarin: 

Фtot,wtw het minimaal benodigd vermogen, bij toepassing van WTW [W] 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, zonder WTW* [W] 

* Bij hogere ontwerptemperaturen eerst de correctie voor hogere ontwerptemperaturen 

uitvoeren. 

 

8 Woningen in woongebouwen die niet aan het 
Bouwbesluit voldoen 

Bij de vermogensbepaling voor ruimteverwarming in woningen gelegen in woongebouwen wordt 

onderscheid gemaakt in de vermogensbepaling per woning en per ruimte. Het betreft hier 

woningen in woongebouwen met individuele installaties. Ook is er een splitsing aangebracht tussen 



woningen die wel en die niet aan het Bouwbesluit voldoen. 

Onder woningen in woongebouwen vallen: 

• Portiekwoningen;  

• Etagewoningen;  

• Flats;  

• Appartementen/penthouses.  

In dit hoofdstuk wordt de vermogensbepaling gegeven van woningen die niet aan het Bouwbesluit 

voldoen. In de methode wordt uitgegaan van woningen met kierdichting. Voor woningen/ ruimten 

zonder kierdichting moet een correctie worden uitgevoerd. Hoofdstuk 9 gaat in op woningen die 

wel aan het Bouwbesluit voldoen. 

Bij het afleiden van de methode is voor de ontwerpbinnentemperatuur uitgegaan van de in tabel 41 

gegeven waarden. Als de temperaturen in de ruimten hoger liggen moet er een correctie worden 

uitgevoerd. Deze correctie wordt in dit hoofdstuk behandeld in hoofdstuk 8.6. 

Tabel 41 Aangehouden ontwerpbinnentemperaturen. 

Ruimte Ontwerptemperaturen 

[°C] 

Woonkamer 20 

Keuken 20 

Slaapkamers 20 

Badkamer 22 

Hal/gang/overloop 18 

Toilet 15 

 

In de slaapkamers werd voorheen 18 °C aangehouden. Nu wordt 20 °C aangehouden dit i.v.m. het 

multifunctionele karakter van deze ruimten. 

8.1 Vermogen van de totale woning 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

75 * Ag = ................. 

constante 
 

= + 2125 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

B1 & zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 42 of figuur [W/m²] 



B3 14 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 32 [W/m²] 

 

Opmerking: 

Het oppervlak dat aan de buren grenst (Abu ) en het oppervlak dat aan onverwarmde ruimten 

grenst (Aonv) spelen in de bovenstaande formule geen rol. 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 42 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage C. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 101 20 

0,28 74 15,0 

0,4 58 12,2 

0,44 54,5 11,5 

0,52 48,0 10,3 

0,87 32,0 7,1 

1,0 28,5 6,4 

1,04 27,3 6,2 

1,3 22,5 5,1 

2,0 15,2 3,5 

2,5 12,4 2,9 

 

 
Figuur 14 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 43 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 150 



Dubbel glas 3,1 95 

HR-glas 2,3 68 

HR+ glas 2,0 59 

HR++ glas 1,7 50 

 

8.2 Vermogen van de woonkamer en slaapkamers (Woning in woongebouw 

niet Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

84,3 * Ag = ................. 

constante 
 

= + 160 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 44 of figuur 

15 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 45 [W/m²] 

 

Opmerking: 

Het oppervlak dat aan de buren grenst (Abu ) en het oppervlak dat aan onverwarmde ruimten 

grenst (Aonv) spelen in de bovenstaande formule geen rol. 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 44 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel zie bijlage C. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 103 4,8 

0,28 73 3,6 

0,4 57,5 2,9 

0,44 54 2,8 



0,52 47,5 2,5 

0,87 31,5 1,7 

1,0 28 1,5 

1,04 27 1,5 

1,3 22,5 1,2 

2,0 15,1 0,8 

2,5 12,5 0,7 

 

 
Figuur 15 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 45 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 147 

Dubbel glas 3,1 92 

HR-glas 2,3 66 

HR+ glas 2,0 58 

HR++ glas 1,7 49 

 

8.3 Vermogen van de keuken (Woning in woongebouw niet Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

22,6 * Ag = ................. 

12,5 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 795 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 



Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 46 of figuur 

16 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 47 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 46 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage C. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 97 34 

0,28 69 25,5 

0,4 54 21 

0,44 51 19,5 

0,52 45 17,5 

0,87 29,5 12,1 

1,0 26,5 10,8 

1,04 25,5 10,5 

1,3 21 8,7 

2,0 14,2 6,0 

2,5 11,5 4,9 

 



 
Figuur 16 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 47 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 146 

Dubbel glas 3,1 92 

HR-glas 2,3 66 

HR+ glas 2,0 57 

HR++ glas 1,7 49 

 

8.4 Vermogen van de badkamer (Woning in woongebouw niet Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

93,8 * Ag = ................. 

16,5 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 490 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

buren 

 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 
 



onverwarmde ruimten 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 48 of figuur 

17 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 49 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 48 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage C. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 92 44 

0,28 65,5 33 

0,4 51,5 27 

0,44 48,0 25,5 

0,52 42,5 23 

0,87 28 15,5 

1,0 25 14 

1,04 24,5 13,5 

1,3 20 11,5 

2,0 13,5 7,8 

2,5 11,0 6,4 

 

 
Figuur 17 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 49 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 160 



Dubbel glas 3,1 100 

HR-glas 2,3 72 

HR+ glas 2,0 63 

HR++ glas 1,7 53 

 

8.5 Vermogen van hal, gang, overloop en toilet (woning in woongebouw niet 

Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

42 * Ag = ................. 

11,1 
    

constante 
 

= + 144 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarmde ruimten. [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan de 

buren 

 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 50 of figuur 

18 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 51 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 50 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage C. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

0,15 93,5 28 

0,28 66,5 21 

0,4 52,5 17 



0,44 49 16 

0,52 43 14,5 

0,87 28,5 10 

1,0 25,5 8,9 

1,04 24,5 8,6 

1,3 20 7,2 

2,0 13,5 4,9 

2,5 11 4,0 

 

 
Figuur 18 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 51 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Enkel glas 5,1 137 

Dubbel glas 3,1 86 

HR-glas 2,3 62 

HR+ glas 2,0 54 

HR++ glas 1,7 46 

 

8.6 Correctie voor hogere ontwerptemperaturen 

Voor woningen met een hogere ontwerpbinnentemperatuur moet gecorrigeerd worden. Indien er 

gerekend moet worden met andere ontwerptemperaturen, dan wordt verwezen naar ISSO-

publicatie 51. 

Ruimte Ontwerptemperaturen 

[°C] 

Woonkamer 22 

Keuken 22 

Slaapkamers 22 



Badkamer 24 

Hal/gang/overloop 20 

Toilet 18 

 

Фtot,ht = 1,1 · Фtot 

Waarin: 

Фtot,ht het minimaal benodigd vermogen, bij hogere ontwerptemperaturen. [W] 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, bij de standaard ontwerptemperaturen. [W] 

 

8.7 Woningen in woongebouwen zonder kierdichting 

Voor woningen/ruimten zonder kierdichting moet een correctie worden uitgevoerd. 

Фtot,zkd = 1,2 Фtot 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, met kierdichting [W] 

Φtot,zkd het minimaal benodigd vermogen, zonder kierdichting [W] 

9 Woning in woongebouwen die aan het bouwbesluit 
voldoen 

Bij de vermogensbepaling voor ruimteverwarming in woningen gelegen in woongebouwen wordt 

onderscheid gemaakt in de vermogensbepaling per woning en per ruimte. Het betreft hier 

woningen in woongebouwen met een individuele installatie. Ook is er een splitsing aangebracht 

tussen woningen in woongebouwen die wel en die niet aan het Bouwbesluit voldoen. 

Onder woningen in woongebouwen vallen: 

• Portiekwoningen;  

• Etagewoningen;  

• Flats;  

• Appartementen/penthouses.  

In dit hoofdstuk wordt de vermogensbepaling gegeven van woningen die aan het Bouwbesluit 

voldoen. Hoofdstuk 8 gaat in op woningen in woongebouwen die niet aan het Bouwbesluit voldoen. 

Bij het afleiden van de methode is voor de ontwerpbinnentemperatuur uitgegaan van de in tabel 52 

gegeven waarden. Als de temperaturen in de ruimten hoger liggen moet er een correctie worden 

uitgevoerd. Deze correctie wordt in dit hoofdstuk behandeld in hoofdstuk 9.6. 

Tabel 52 Aangehouden ontwerpbinnentemperaturen. 

Ruimte Ontwerptemperaturen 

[°C] 

Woonkamer 20 

Keuken 20 

Slaapkamers 20 

Badkamer 22 

Hal/gang/overloop 18 

Toilet 15 

 



9.1 Vermogen van de totale woning 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

60 * Ag = ................. 

4,2 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 1250 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde ruimten [m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de buren [m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 is afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 53 of figuur 19 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 54 [W/m²] 

B3 de term B3 = 0 in de bovenstaande formule. 
 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 53 B1 als functie van de Rc-waarde (B3=0), uitgebreidere tabel, zie bijlage D. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

0,15 1,80 

0,28 1,64 

0,4 1,52 

0,44 1,40 

0,52 1,31 

0,87 1,23 

1,0 1,15 

1,04 1,09 

1,3 1,03 

2,0 0,98 

2,5 0,93 



 

 
Figuur 19 B1 als functie van de Rc-waarde (B3 =0). 

Tabel 54 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 85 

HR-glas 2,3 61 

HR+ glas 2,0 53 

HR++ glas 1,7 45 

 

9.2 Vermogen van de woonkamer en slaapkamers (woning in woongebouw 

Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

60 * Ag = ................. 

2,0 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 128 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde ruimten [m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de buren [m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 is afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 55 of figuur 20 [W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 56 [W/m²] 

B3 de term B3 = 0 in de bovenstaande formule. 
 



 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 55 B1 als functie van de Rc-waarde (B3=0), uitgebreidere tabel zie bijlage D. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

0,15 1,16 

0,28 1,06 

0,4 0,98 

0,44 0,91 

0,52 0,85 

0,87 0,80 

1,0 0,74 

1,04 0,70 

1,3 0,66 

2,0 0,63 

2,5 0,60 

 

 
Figuur 20 B1 als functie van de Rc-waarde (B3 =0). 

Tabel 56 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 83 

HR-glas 2,3 59 

HR+ glas 2,0 52 

HR++ glas 1,7 44 

 



9.3 Vermogen van de keuken (Woning in woongebouw Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

36,4 * Ag = ................. 

7,4 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 825 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 57 of figuur 

21 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 58 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 57 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage D. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

2,5 6,3 20 

2,75 5,8 18 

3,00 5,3 17 

3,25 4,9 15 

3,50 4,6 14 

3,75 4,3 13 

4,00 4,0 13 

4,25 3,8 12 

4,50 3,6 11 



4,75 3,4 11 

5,00 3,3 10 

 

 
Figuur 21 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 58 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 93 

HR-glas 2,3 67 

HR+ glas 2,0 58 

HR++ glas 1,7 50 

 

9.4 Vermogen van de badkamer (Woning in woongebouw Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

78 * Ag = ................. 

14,1 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 574 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de [m²] 



buren 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 59 of figuur 

22 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 54 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 59 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage D. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

2,5 8,7 5,7 

2,75 7,9 5,2 

3,00 7,3 4,8 

3,25 6,8 4,5 

3,50 6,3 4,2 

3,75 5,9 3,9 

4,00 5,5 3,7 

4,25 5,2 3,5 

4,50 5,0 3,3 

4,75 4,7 3,1 

5,00 4,5 3,0 

 

 
Figuur 22 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 60 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 95 



HR-glas 2,3 69 

HR+ glas 2,0 60 

HR++ glas 1,7 51 

 

9.5 Vermogen van de hal, gang, overloop en toilet (Woning in woongebouw 

Bouwbesluit) 

Alle onderdelen van de onderstaande formule zijn noodzakelijk om tot een betrouwbaar resultaat te 

komen. 

B1 * Ae = ................. 

B2 * Ar = ................. 

B3 * Abg = ................. 

18,3 * Ag = ................. 

8 * (Abu + Aonv) = ................. 

constante 
 

= + 250 

Benodigd vermogen (Φtot) 
 

= ∑................. W 

 

Waarin: 

Фtot het minimaal benodigd vermogen [W] 

Ae oppervlak van wanden en daken, grenzend aan de buitenlucht in verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Ar raamoppervlak (glas inclusief kozijn), grenzend aan buitenlucht in de verwarmde 

ruimten 

[m²] 

Abg oppervlak van de begane grondvloer in de verwarme ruimten [m²] 

Ag verwarmd gebruiksoppervlak van de woning [m²] 

Abu oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimten grenzend aan de 

buren 

[m²] 

Aonv oppervlak wanden/plafonds/vloeren in de verwarmde ruimte grenzend aan 

onverwarmde ruimten 

[m²] 

B1 & 

B3 

zijn afhankelijk van de Rc -waarde van de wanden en daken zie tabel 61 of figuur 

23 

[W/m²] 

B2 is afhankelijk van de U-waarde van het raamsysteem, zie tabel 54 [W/m²] 

 

* Als het dak en de buitenwanden een verschillende Rc-waarde hebben dan geldt: B1 * Ae = ∑ (B1' 

* Ae,buitenwand + B1' * Ae, dak). 

B1' is de waarde die hoort bij de Rc-waarde van de buitenwand, B1' is de waarde die hoort bij de 

Rc-waarde van het dak. Als er in de woning verschillende glassoorten aanwezig zijn, geldt: B2 * Ar 

= ∑ (B2' * Ar' + B2' * Ar'). 

Tabel 61 B1 en B3 als functie van de Rc-waarde, uitgebreidere tabel, zie bijlage D. 

Rc-waarde constructie 

[(m²· K)/W] 

B1 

[W/m²] 

B3 

[W/m²] 

2,5 8,6 8,2 

2,75 7,9 7,5 

3,00 7,3 6,9 

3,25 6,7 6,4 



3,5 6,3 6,0 

3,75 5,9 5,6 

4,00 5,5 5,3 

4,25 5,2 5,0 

4,50 4,9 4,7 

4,75 4,7 4,5 

5,00 4,5 4,3 

 

 
Figuur 23 B1 & B3 als functie van de Rc-waarde. 

Tabel 62 B2 als functie van de U-waarde van het raam. 

Soort glas U-waarde raam 

[W/(m²·K)] 

B2 

[W/m²] 

Dubbel glas 3,1 83 

HR-glas 2,3 60 

HR+ glas 2,0 52 

HR++ glas 1,7 44 

 

9.6 Correctie voor hogere ontwerptemperaturen 

Voor woningen met een hogere ontwerpbinnentemperatuur moet gecorrigeerd worden. Indien er 

gerekend moet worden met andere ontwerptemperaturen, dan wordt verwezen naar ISSO-

publicatie 51. 

Ruimte ontwerptemperaturen 

[°C] 

Woonkamer 22 

Keuken 22 

Slaapkamers 22 

Badkamer 24 



Hal/gang/overloop 20 

Toilet 18 

 

Фtot,ht = 1,1 · Фtot 

Waarin: 

Фtot,ht het minimaal benodigd vermogen, bij hogere ontwerptemperaturen [W] 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, bij de standaard ontwerptemperaturen [W] 

 

9.7 Correctie voor woningen/ruimten met warmteterugwinning (WTW) 

Voor woningen/ruimten met warmteterugwinning (WTW) mag een correctie worden uitgevoerd. Bij 

de afleiding van deze correctie is uitgegaan van een conservatief WTW-rendement (40%). Indien 

er WTW aanwezig is met een hoger rendement wordt verwezen naar ISSO-publicatie 51. 

Фtot,wtw = 0,9 · Фtot 

Waarin: 

Фtot,ht het minimaal benodigd vermogen, bij toepassing van WTW [W] 

Фtot het minimaal benodigd vermogen, zonder WTW* [W] 

* Bij hogere ontwerptemperaturen eerst de correctie voor hogere ontwerptemperaturen 

uitvoeren. 

 

10 Klachten en oplossingen 

Soms komt het voor dat een aantal ruimten niet de gewenste ontwerptemperatuur bereiken, dit 

kan veroorzaakt worden door: 

• Te weinig verwarmingsvermogen (afgifte) opgesteld;  

• De regeling van de installatie;  

• De verwarmingsinstallatie is niet ingeregeld;  

• Verwarmingsinstallatie is onvoldoende gevuld;  

• Er zit lucht in de installatie;  

• Verstoppingen;  

• Opvoerhoogte van de pomp is te laag;  

• Ketel levert onvoldoende vermogen.  

In de volgende paragrafen worden de bovengenoemde oorzaken toegelicht en mogelijke 

oplossingen gegeven. 

10.1 Opgesteld verwarmingsvermogen te klein 

Het opgesteld vermogen is kleiner dan het minimaal benodigd vermogen conform ISSO-publicatie 

51 of 'Kleintje warmteverlies'. Deze situatie doet zich vooral voor als het buiten erg koud is. De 

oplossing voor dit probleem is een groter vermogen in de ruimte op te stellen conform ISSO-

publicatie of 'Kleintje warmteverlies' of de aanvoertemperatuur van het cv-water, indien dit 

mogelijk is, iets te verhogen. 

In de meeste gevallen is niet het opgesteld vermogen het probleem, maar de regeling of het niet-

ingeregeld zijn van de installatie. 

10.2 Regeling van de installatie 

Er worden momenteel twee typen regelingen toegepast in woningen: 

• Kamerthermostaat;  

• Regeling met stooklijn (weersafhankelijke regeling).  



10.2.1 Kamerthermostaat 
Bij de regeling met een kamerthermostaat wordt de ketel bediend alsof hij uitsluitend de 

woonkamer verwarmt; voor- en naregeling vallen hier voor de woonkamer samen. De overige 

vertrekken kunnen worden nageregeld met handafsluiters (aanbevolen) of thermostaatventielen 

(TRA's) (geringe meerwaarde). 

De warmtevraag van de woonkamer bepaalt het maximaal beschikbare vermogen in de overige 

kamers. Dat is bij 'normaal' gebruik geen probleem maar heeft als nadeel dat bij een lage 

warmtevraag in de woonkamer, bijvoorbeeld bij het gebruik van een open haard, de andere 

kamers onvoldoende kunnen worden verwarmd. 

Deze regeling kenmerkt zich door de laagst mogelijke warmtevraag en systeemverliezen, de laagst 

mogelijke watertemperaturen en het hoogst mogelijke opwekrendement. 

 
Figuur 24 Verwarmingssysteem met kamerthermostaat. 

10.2.2 Regeling met stooklijn (weersafhankelijke regeling) 
De stooklijnregeling wordt ook aangeduid als weersafhankelijke voorregeling, waarbij de 

aanvoertemperatuur oploopt als de buitentemperatuur daalt. Naregeling gebeurt in alle kamers 

met TRA's – handafsluiters worden ontraden. Het maximaal beschikbare vermogen in de kamers is 

niet afhankelijk van de warmtevraag van de woonkamer. Hierdoor ontstaat een zelfstandige 

regeling van de temperatuur en daarmee een beter comfort in de overige kamers. 

Deze regeling kenmerkt zich door een hogere warmtevraag en systeemverliezen, hoge 

watertemperaturen en een laag opwekrendement. 

Collectieve systemen, zoals blok-, wijk- of stadsverwarming, worden meestal geregeld met een 

stooklijn. 

10.3 Verwarmingsinstallatie is niet ingeregeld 

Als er niet is ingeregeld kan een situatie optreden dat de radiatoren die het verst van de ketel 

(pomp) zijn verwijderd onvoldoende cv-water krijgen. Dit leidt tot een vermindering van de 

warmteafgifte. In figuur 25 is de situatie in beeld gebracht. 



 
Figuur 25 Als niet is ingeregeld krijgen de radiatoren die het verst van de ketel zijn verwijderd een 

te lage volumestroom, waardoor de warmteafgifte minder wordt. 

Bovenstaande figuur laat zien dat de laatste radiator op de onderste tak een vermindering van het 

vermogen geeft van 70 %. Stel dat deze radiator in absolute zin een vermogen zou moeten leveren 

van 2000 W, dan bedraagt de vermindering van het vermogen 600 W. Dit leidt tot klachten bij de 

bewoners. 

Als niet is ingeregeld en de radiatoren op de slaapkamers dicht staan krijgt men een situatie 

volgens figuur 26. 

 



Figuur 26 Als niet is ingeregeld en de radiatoren in de slaapkamers staan dicht. 

Hoewel er niet is ingeregeld zal de situatie in figuur 26 niet direct tot klachten leiden, omdat er 

voldoende vermogen wordt afgegeven in de woonkamer. Op het moment dat bijvoorbeeld kinderen 

gaan studeren en de slaapkamers ook als studeerkamers worden gebruikt krijgt men een situatie 

zoals in figuur 25. Dan, soms jaren na oplevering van de installatie, zijn er klachten over een te 

koude woonkamer. Dat de installatie in de jaren daarvoor een te hoog energiegebruik heeft gehad, 

wordt meestal niet opgemerkt. 

10.4 Verwarmingsinstallatie is onvoldoende gevuld 

Hierbij kunnen twee situaties optreden. De eerste is dat er te weinig waterdruk aanwezig is bij de 

ketel. Hierdoor zal de beveiliging van de ketel ervoor zorgen dat de ketel niet aan gaat. Dit is op te 

lossen door het bijvullen van de installatie. De benodigde waterdruk kan worden afgelezen van de 

verplichte manometer die is voorzien van een groene band waarin de wijzer van de manometer 

moet staan. 

De tweede situatie betreft een kelderopstelling van een ketel, waarbij de bovenste radiator niet 

volledig met water is gevuld en daarom geen volumetroom heeft. In figuur 27 is deze situatie 

weergegeven. 

 
Figuur 27 Ketel staat in de kelder opgesteld en de bovenste radiator is niet volledig gevuld. 

Hier is de oplossing ontluchten bij de betreffende radiator en bijvullen. 

10.5 Lucht in de installatie 

Deze situatie treedt op bij het vullen van een installatie bij nieuwbouw of reparatie en tijdens 

bedrijf van een installatie op de hoogste punten als de druk van het cv-water daar lager is dan de 

atmosferische druk. Voor het verwijderen van de lucht dienen in ieder geval op de radiatoren en op 

de hoogste punten van het distributiesysteem ontluchtingspunten te zijn aangebracht. Ontluchten 

en vullen is de oplossing. Soms helpt het als een luchtbel is ingesloten de pomp meerdere malen 

aan of uit te zetten. In figuur 28 zijn de mogelijke plaatsen voor luchtophopingen en de benodigde 

ontluchtingspunten weergegeven. 



 
Figuur 28 Mogelijke plaatsen voor luchtophoping en de benodigde ontluchtingspunten. 

10.6 Verstoppingen 

Verstoppingen hebben tot gevolg geen of een te lage volumestroom. In figuur 29 zijn de mogelijke 

plaatsen voor verstoppingen aangegeven. Gezien de kleine doorgangen bij 

ThermostatischeRegelAfsluiters (TRA's) en InRegelAfsluiters (IRA's) is het wenselijk bij montage te 

zorgen dat leidingen niet zijn vervuild. Tijdens bedrijf moet geen lucht in de installatie kunnen 

binnentreden zodat geen slip in de installatie wordt geproduceerd t.g.v. corrosie. Bij het toepassen 

van flexibele buis om bijvoorbeeld de ketel te monteren met de rest van de installatie (eenvoudige 

montage) erop letten dat de buis niet geknikt is en de diameter niet wordt verkleind door 

vervorming. Fabrikanten/leveranciers van deze buizen geven meestal richtlijnen op welke wijze 

deze buizen moeten worden toegepast. 

 
Figuur 29 Mogelijke plaatsen voor verstopping in een cv-installatie zijn de TRA's IRA's en flexibele 

buis. 

De inregelafsluiters het dichtst bij de pomp moeten de meeste druk wegsmoren en hebben daarom 

de kleinste doorgang en dus de grootste kans op verstopping. 



10.7 Opvoerhoogte van de pomp is te laag 

Voldoende opvoerhoogte van de pomp is moeilijk te controleren bij kleine installaties omdat de 

drukmeetpunten ontbreken. Als de pomp onvoldoende druk levert uit zich dit door te grote 

temperatuurverschillen over alle radiatoren. Een inregelafsluiter bij de ketel met meetvoorziening 

schept de mogelijkheid te meten of er voldoende water naar de radiatoren stroomt. 

10.8 De ketel levert onvoldoende vermogen 

Hierbij doen zich twee mogelijkheden voor: 

Het vermogen wordt teruggeregeld omdat het temperatuurverschil over de ketel te klein is. 

De beveiliging van de ketel regelt het vermogen terug omdat het temperatuurverschil over de ketel 

te groot is; 

ad 1. Temperatuurverschil te klein 

Bij de huidige nieuwbouwinstallaties met verdelers en verzamelaars en kunststofbuizen in de 

dekvloer is er sprake van weinig drukverlies. Als er niet is ingeregeld kunnen er situaties optreden 

dat er zelfs bij de laagste stand van de pomp teveel cv-water door de radiatoren stroomt in plaats 

van te weinig. In figuur 30 is deze situatie gegeven. 

 
Figuur 30 Te grote volumestromen bij nieuwbouwinstallaties als er niet is ingeregeld. 

Door de hoge retourtemperatuur zal een ketel terugmoduleren, waardoor het langer duurt voor de 

vertrekken op temperatuur komen. Dit kan aanleiding zijn tot klachten bij de bewoners. 

ad 2. Temperatuurverschil is te groot 

Bij oudere installaties zonder verdelers en verzamelaars kunnen radiatoren een te lage 

volumestroom hebben. Dit leidt tot een lagere retourtemperatuur. Een lagere retourtemperatuur 

bij de radiatoren leidt tot een groter temperatuurverschil over de ketel. Deze situatie is gegeven in 

figuur 31. 



 
Figuur 31 Te groot temperatuurverschil over de ketel als niet is ingeregeld. 

Door de te kleine volumestromen leveren de radiatoren te weinig vermogen. Hier komt bij dat de 

ketel in vermogen terugmoduleert omdat het temperatuurverschil te groot is (>22 °C). De reden 

hiervoor is dat de ketel een te groot temperatuurverschil interpreteert als te weinig volumestroom 

door de warmtewisselaar en daardoor de beveiliging in werking zet. De kans op klachten neemt 

dus alleen maar toe. 

11 Voorbeeld 

11.1 Tussenliggende portiekwoning 
De tussenliggende portiekwoning (4 buren) voldoet aan het Bouwbesluit. In de woning is 

dubbelglas aanwezig (U-waarde glas 3,2 W/(m² · K)). De Rc-waarde van de buitenwand is 2,5 (m² 

· K)/W. In de woning is geen WTW-aanwezig. Toilet wordt niet verwarmd. In dit voorbeeld wordt 

het op te stellen vermogen voor de woon-, slaapkamers en de badkamer berekend. Ook wordt het 

totaal benodigd vermogen voor de woning berekend. 



 
De oppervlakten van de verschillende bouwdelen zijn in de onderstaande tabel gegeven. 
 

Woonka

mer 

Keuk

en 

Badkam

er 

Slaapka

mer 1 

Slaapka

mer 2 

Slaapka

mer 3 

Entr

ee 

Woni

ng 

totaal 

Oppervlakten [m²] 

Woningscheid

ende wand 

(Abu') 

16 12 0 0 0 12 0 40 

Gevel (excl 

raam) (Ae) 

7,7 4,0 0 2,9 7,3 4,4 0 26,3 

Raam/deur 

(incl. kozijn) 

(Ar) 

6,5 3,4 0 4,4 2,6 2,9 0 19,8 

Vloer (buren) 

(Abu') 

24 13 4,1 7,3 11 11 6 76,4 

Plafond 

(buren) (Abu') 

24 13 4,1 7,3 11 11 6 76,4 

Gebruiksopper

vl. (Ag) 

24 13 4,1 7,3 11 11 6 76,4 

Begane 

grondvloer 

(Abg) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Wand naar 

onverwarmde 

ruimte 

(trappenhuis) 

(Aonv) 

0 0 0 7 0 6,4 6 19,4 

 



Vermogen voor de totale woning 

Rc-waarde gevel is 2,5 (m² · K)/W 

U-waarde raamsysteem 3,1 W/((m² · K) 

B1 * Ae 1,8 * 26,3 = 47 W 

B2 * Ar 85 * 19,8 = 1683 

W 

60 * Ag 60 * 76,4 = 4584 

W 

4,2 * ( Abu + Aonv) 4,2 * (40 + 2 * 

76,4 + 19,4) 

= 891 W 

constante 
 

= 1250 

W 

Benodigd 

vermogen (Фtot) 

 
= 8455 

W 

 

Woonkamer 

Rc-waarde gevel is 2,5 (m² · K)/W 

U-waarde raamsysteem 3,1 W/((m² · K) 

B1 * Ae 1,16 * 7,7 = 9 W 

B2 * Ar 83 * 6,5 = 540 W 

60 * Ag 60 * 24 = 1440 

W 

2 * ( Abu + Aonv) 2 * (16 + 24 

+ 24) 

= 128 W 

constante 
 

= 128 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 2245 

W 

 

Keuken 

B1 * Ae 6,3 * 4,0 = 25 W 

B2 * Ar 93 * 3,4 = 316 W 

B3 * Abg 20 * 0 = 0 W 

36,4 * Ag 36,4 * 13 = 473 W 

2 * ( Abu + Aonv) 7,4 * (12 + 13 

+ 13) 

= 281 W 

constante 
 

= 825 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1920 

W 

 

Badkamer 

B1 * Ae 8,7 * 0 = 0 W 

B2 * Ar 95 * 0 = 0 W 

B3 * Abg 5,7 * 0 = 0 W 

78 * Ag 78 * 4,1 = 320 W 

14,1 * ( Abu + Aonv) 14,1 * (4,1 + 

4,1) 

= 115 W 

constante 
 

= 574 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1009 

W 



 

Slaapkamer 1 

Rc-waarde gevel is 2,5 (m² · K)/W 

U-waarde raamsysteem 3,1 W/((m² · K) 

B1 * Ae 1,16 * 7,7 = 9 W 

B2 * Ar 83 * 6,5 = 540 W 

60 * Ag 60 * 24 = 1440 

W 

2 * ( Abu + Aonv) 2 * 

(16+24+24) 

= 128 W 

constante 
 

= 128 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 2245 

W 

 

Slaapkamer 2 

B1 * Ae 1,16 * 7,3 = 8 W 

B2 * Ar 83 * 2,6 = 216 W 

60 * Ag 60 * 11 = 660 W 

2 * ( Abu + Aonv) 2 * (11 + 

11) 

= 44 W 

constante 
 

= 128 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1056 

W 

 

Slaapkamer 3 

B1 * Ae 1,16 * 4,4 = 5 W 

B2 * Ar 83 * 2,9 = 241 W 

60 * Ag 60 * 11 = 660 W 

2 * ( Abu + Aonv) 2 * (2*11 + 12 

+ 6,4) 

= 81 W 

constante 
 

= 128 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1115 

W 

 

Entree 

B1 * Ae 8,6 * 0 = 0 W 

B2 * Ar 83 * 0 = 0 W 

B3 * Abg 8,2 * 0 = 0 W 

18,3 * Ag 18,3 * 6 = 110 

W 

8 * ( Abu + Aonv) 8 * (6 + 6 + 

6) 

= 144 

W 

constante 
 

= 250 

W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 504 

W 

 



11.2 Tussenliggende portiekwoning, niet Bouwbesluit 
In dit voorbeeld wordt de dezelfde tussenliggende portiekwoning (4 buren) behandeld als in 

hoofdstuk 11.1. De portiekwoning voldoet nu niet aan het Bouwbesluit. In de woning is enkelglas 

aanwezig (U-waarde glas 5,8 W/(m² · K)). De Rc-waarde van de buitenwandv is 0,15 (m² · K)/W. 

Toilet wordt niet verwarmd. In dit voorbeeld wordt het op te stellen vermogen voor de woon, 

slaapkamers en de badkamer berekend. Ook wordt het totaal benodigd vermogen voor de woning 

berekend 

 
De oppervlakten van de verschillende bouwdelen zijn in de onderstaande tabel gegeven. 
 

Woonka

mer 

Keuk

en 

Badkam

er 

Slaapka

mer 1 

Slaapka

mer 2 

Slaapka

mer 3 

Entr

ee 

Woni

ng 

totaal 

Oppervlakten [m²] 

Woningscheid

ende wand 

(Abu') 

16 12 0 0 0 12 0 40 

Gevel (excl 

raam) (Ae) 

7,7 4,0 0 2,9 7,3 4,4 0 26,3 

Raam/deur 

(incl. kozijn) 

(Ar) 

6,5 3,4 0 4,4 2,6 2,9 0 19,8 

Vloer (buren) 

(Abu') 

24 13 4,1 7,3 11 11 6 76,4 

Plafond 

(buren) (Abu') 

24 13 4,1 7,3 11 11 6 76,4 

Gebruiksopper

vl. (Ag) 

24 13 4,1 7,3 11 11 6 76,4 

Begane 

grondvloer 

0 0 0 0 0 0 0 0 



(Abg) 

Wand naar 

onverwarmde 

ruimte 

(trappenhuis) 

(Aonv) 

0 0 0 7 0 6,4 6 19,4 

 

Vermogen voor de totale woning 

Rc-waarde gevel is 0,15 (m² · K)/W 

U-waarde raamsysteem 5,1 W/((m² · K) 

B1 * Ae 101 * 

26,3 

= 2656 W 

B2 * Ar 150 * 

19,8 

= 2970 W 

B3 * Abg 20 * 0 = 0 W 

75 * Ag 75 * 76,4 = 5730 

constante 
 

= 2125 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 13481 

W 

 

Woonkamer 

Rc-waarde gevel is 0,15 (m² · K)/W 

U-waarde raamsysteem 5,1 W/((m² · K) 

B1 * Ae 1,16 * 

7,7 

= 793 W 

B2 * Ar 83 * 6,5 = 955 W 

B3 * Abg 4,8 * 0 = 0 W 

84,3 * Ag 84,3 * 24 = 2023 

constante 
 

= 160 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 3931 

W 

 

Keuken 

B1 * Ae 97 * 4,0 = 388 W 

B2 * Ar 146 * 3,4 = 496 W 

B3 * Abg 34 * 0 = 0 W 

22,6 * Ag 22,6 * 13 = 294 W 

12,5 * ( Abu + Aonv) 12,5 * (12 + 13 

+ 13) 

= 475 W 

constante 
 

= 795 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 2448 

W 

 

Badkamer 

B1 * Ae 92 * 0 = 0 W 

B2 * Ar 160 * 0 = 0 W 

B3 * Abg 44 * 0 = 0 W 

93,8 * Ag 93,8 * 4,1 = 385 W 



16,5 * ( Abu + Aonv) 16,5 * (4,1 + 

4,1) 

= 135 W 

constante 
 

= 490 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1010 

W 

 

Slaapkamer 1 

B1 * Ae 103 * 2,9 = 299 W 

B2 * Ar 147 * 4,4 = 647 W 

B3 * Abg 4,8 * 0 = 0 W 

84,3 * Ag 84,3 * 

7,3 

= 615 W 

constante 
 

= 160 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1721 

W 

 

Slaapkamer 2 

B1 * Ae 103 * 

7,3 

= 752 W 

B2 * Ar 147 * 

2,6 

= 382 W 

B3 * Abg 4,8 * 0 = 0 W 

84,3 * Ag 84,3 * 

11 

= 927 W 

constante 
 

= 160 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 2221 

W 

 

Slaapkamer 3 

B1 * Ae 103 * 

4,4 

= 453 W 

B2 * Ar 147 * 

2,9 

= 426 W 

B3 * Abg 4,8 * 0 = 0 W 

84,3 * Ag 84,3 * 

11 

= 927 W 

constante 
 

= 160 W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 1966 

W 

 

Entree 

B1 * Ae 93,5 * 0 = 0 W 

B2 * Ar 137 * 0 = 0 W 

B3 * Abg 28 * 0 = 0 W 

42 * Ag 42 * 6 = 252 

W 

11,1 * ( Abu + Aonv) 11,1 * (6 + 6 

+ 6) 

= 200 

W 

constante 
 

= 144 



W 

Benodigd vermogen 

(Фtot) 

 
= 596 

W 

Bijlage A Eengezinswoningen die niet aan het 
Bouwbesluit voldoen 

B1 en B3 als functie van de Rc-waarde voor de verschillende ruimten. 

Rc-waarde 

[W/m²K] 

Woning totaal woon, slaapkm keuken hal, toilet badkamer 

B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 

0,15 103,8 46,3 106,9 28,8 90,6 38,8 121,7 23,8 112,3 7,13 

0,20 89,7 41,1 92,4 25,6 78,3 34,4 105,2 21,1 97,0 6,33 

0,25 78,9 37,0 81,3 23,0 68,9 31,0 92,6 19,0 85,4 5,70 

0,30 70,5 33,6 72,6 20,9 61,5 28,2 82,7 17,3 76,3 5,18 

0,35 63,7 30,8 65,6 19,2 55,6 25,8 74,7 15,8 68,9 4,75 

0,40 58,1 28,5 59,9 17,7 50,7 23,8 68,1 14,6 62,9 4,38 

0,45 53,4 26,4 55,0 16,4 46,6 22,1 62,6 13,6 57,8 4,07 

0,50 49,4 24,7 50,9 15,3 43,1 20,7 57,9 12,7 53,4 3,80 

0,55 46,0 23,1 47,4 14,4 40,1 19,4 53,9 11,9 49,7 3,56 

0,60 43,0 21,8 44,3 13,5 37,5 18,2 50,4 11,2 46,5 3,35 

0,65 40,3 20,6 41,6 12,8 35,2 17,2 47,3 10,6 43,6 3,17 

0,70 38,0 19,5 39,2 12,1 33,2 16,3 44,6 10,0 41,1 3,00 

0,75 35,9 18,5 37,0 11,5 31,4 15,5 42,2 9,5 38,9 2,85 

0,80 34,1 17,6 35,1 11,0 29,8 14,8 40,0 9,0 36,9 2,71 

0,85 32,4 16,8 33,4 10,5 28,3 14,1 38,0 8,6 35,1 2,59 

0,90 30,9 16,1 31,8 10,0 27,0 13,5 36,2 8,3 33,4 2,48 

0,95 29,5 15,4 30,4 9,6 25,8 12,9 34,6 7,9 31,9 2,38 

1,00 28,3 14,8 29,1 9,2 24,7 12,4 33,1 7,6 30,6 2,28 

1,05 27,1 14,2 27,9 8,8 23,6 11,9 31,8 7,3 29,3 2,19 

1,10 26,0 13,7 26,8 8,5 22,7 11,5 30,5 7,0 28,2 2,11 

1,15 25,0 13,2 25,8 8,2 21,9 11,1 29,4 6,8 27,1 2,04 

1,20 24,1 12,8 24,9 7,9 21,1 10,7 28,3 6,6 26,1 1,97 

1,25 23,3 12,3 24,0 7,7 20,3 10,3 27,3 6,3 25,2 1,90 

1,30 22,5 11,9 23,2 7,4 19,6 10,0 26,4 6,1 24,3 1,84 

1,35 21,7 11,6 22,4 7,2 19,0 9,7 25,5 5,9 23,5 1,78 



1,40 21,0 11,2 21,7 7,0 18,4 9,4 24,7 5,8 22,8 1,73 

1,45 20,4 10,9 21,0 6,8 17,8 9,1 23,9 5,6 22,1 1,68 

1,50 19,8 10,6 20,4 6,6 17,3 8,9 23,2 5,4 21,4 1,63 

1,55 19,2 10,3 19,8 6,4 16,8 8,6 22,5 5,3 20,8 1,58 

1,60 18,7 10,0 19,2 6,2 16,3 8,4 21,9 5,1 20,2 1,54 

1,65 18,2 9,7 18,7 6,1 15,8 8,2 21,3 5,0 19,6 1,50 

1,70 17,7 9,5 18,2 5,9 15,4 7,9 20,7 4,9 19,1 1,46 

1,75 17,2 9,3 17,7 5,8 15,0 7,8 20,2 4,8 18,6 1,43 

1,80 16,8 9,0 17,3 5,6 14,6 7,6 19,7 4,6 18,1 1,39 

1,85 16,4 8,8 16,8 5,5 14,3 7,4 19,2 4,5 17,7 1,36 

1,90 16,0 8,6 16,4 5,3 13,9 7,2 18,7 4,4 17,3 1,33 

1,95 15,6 8,4 16,1 5,2 13,6 7,0 18,3 4,3 16,9 1,30 

2,00 15,2 8,2 15,7 5,1 13,3 6,9 17,9 4,2 16,5 1,27 

2,05 14,9 8,0 15,3 5,0 13,0 6,7 17,4 4,1 16,1 1,24 

2,10 14,6 7,9 15,0 4,9 12,7 6,6 17,1 4,0 15,7 1,21 

2,15 14,2 7,7 14,7 4,8 12,4 6,5 16,7 4,0 15,4 1,19 

2,20 13,9 7,6 14,4 4,7 12,2 6,3 16,3 3,9 15,1 1,16 

2,25 13,6 7,4 14,1 4,6 11,9 6,2 16,0 3,8 14,8 1,14 

2,30 13,4 7,3 13,8 4,5 11,7 6,1 15,7 3,7 14,5 1,12 

2,35 13,1 7,1 13,5 4,4 11,4 6,0 15,4 3,7 14,2 1,10 

2,40 12,9 7,0 13,2 4,3 11,2 5,8 15,1 3,6 13,9 1,08 

2,45 12,6 6,9 13,0 4,3 11,0 5,7 14,8 3,5 13,6 1,06 

2,50 12,4 6,7 12,7 4,2 10,8 5,6 14,5 3,5 13,4 1,04 

Bijlage B Eengezinswoningen die aan het Bouwbesluit 
voldoen 

B1 en B3 als functie van de Rc-waarde voor de verschillende ruimten. 

Rc-waarde 

[W/m²K] 

Woning totaal Woon, slaapk Keuken Hal, toilet Badkamer 

B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 

2,50 9,4 0,0 7,9 17,5 18,0 2,4 6,4 1,64 28,7 0,0 

2,55 9,2 0,0 7,7 17,1 17,7 2,3 6,3 1,61 28,1 0,0 

2,60 9,0 0,0 7,6 16,8 17,3 2,3 6,1 1,58 27,6 0,0 

2,65 8,9 0,0 7,5 16,6 17,0 2,2 6,0 1,55 27,1 0,0 



2,70 8,7 0,0 7,3 16,3 16,7 2,2 5,9 1,53 26,7 0,0 

2,75 8,6 0,0 7,2 16,0 16,4 2,2 5,8 1,50 26,2 0,0 

2,80 8,4 0,0 7,1 15,7 16,2 2,1 5,7 1,48 25,8 0,0 

2,85 8,3 0,0 7,0 15,5 15,9 2,1 5,6 1,45 25,3 0,0 

2,90 8,1 0,0 6,8 15,2 15,6 2,1 5,5 1,43 24,9 0,0 

2,95 8,0 0,0 6,7 15,0 15,4 2,0 5,5 1,41 24,5 0,0 

3,00 7,9 0,0 6,6 14,8 15,2 2,0 5,4 1,38 24,1 0,0 

3,05 7,8 0,0 6,5 14,5 14,9 2,0 5,3 1,36 23,8 0,0 

3,10 7,6 0,0 6,4 14,3 14,7 1,9 5,2 1,34 23,4 0,0 

3,15 7,5 0,0 6,3 14,1 14,5 1,9 5,1 1,32 23,1 0,0 

3,20 7,4 0,0 6,2 13,9 14,3 1,9 5,0 1,30 22,7 0,0 

3,25 7,3 0,0 6,1 13,7 14,0 1,9 5,0 1,29 22,4 0,0 

3,30 7,2 0,0 6,1 13,5 13,8 1,8 4,9 1,27 22,1 0,0 

3,35 7,1 0,0 6,0 13,3 13,6 1,8 4,8 1,25 21,7 0,0 

3,40 7,0 0,0 5,9 13,2 13,5 1,8 4,8 1,23 21,4 0,0 

3,45 6,9 0,0 5,8 13,0 13,3 1,8 4,7 1,22 21,1 0,0 

3,50 6,8 0,0 5,7 12,8 13,1 1,7 4,6 1,20 20,9 0,0 

3,55 6,7 0,0 5,6 12,6 12,9 1,7 4,6 1,18 20,6 0,0 

3,60 6,6 0,0 5,6 12,5 12,7 1,7 4,5 1,17 20,3 0,0 

3,65 6,5 0,0 5,5 12,3 12,6 1,7 4,5 1,15 20,0 0,0 

3,70 6,5 0,0 5,4 12,2 12,4 1,6 4,4 1,14 19,8 0,0 

3,75 6,4 0,0 5,4 12,0 12,3 1,6 4,3 1,13 19,5 0,0 

3,80 6,3 0,0 5,3 11,9 12,1 1,6 4,3 1,11 19,3 0,0 

3,85 6,2 0,0 5,2 11,7 11,9 1,6 4,2 1,10 19,0 0,0 

3,90 6,1 0,0 5,2 11,6 11,8 1,6 4,2 1,08 18,8 0,0 

3,95 6,1 0,0 5,1 11,4 11,7 1,5 4,1 1,07 18,6 0,0 

4,00 6,0 0,0 5,0 11,3 11,5 1,5 4,1 1,06 18,4 0,0 

4,05 5,9 0,0 5,0 11,2 11,4 1,5 4,0 1,05 18,1 0,0 

4,10 5,9 0,0 4,9 11,0 11,2 1,5 4,0 1,03 17,9 0,0 

4,15 5,8 0,0 4,9 10,9 11,1 1,5 3,9 1,02 17,7 0,0 

4,20 5,7 0,0 4,8 10,8 11,0 1,5 3,9 1,01 17,5 0,0 

4,25 5,7 0,0 4,8 10,7 10,9 1,4 3,8 1,00 17,3 0,0 

4,30 5,6 0,0 4,7 10,5 10,7 1,4 3,8 0,99 17,1 0,0 



4,35 5,5 0,0 4,6 10,4 10,6 1,4 3,8 0,98 16,9 0,0 

4,40 5,5 0,0 4,6 10,3 10,5 1,4 3,7 0,97 16,7 0,0 

4,45 5,4 0,0 4,5 10,2 10,4 1,4 3,7 0,96 16,6 0,0 

4,50 5,4 0,0 4,5 10,1 10,3 1,4 3,6 0,95 16,4 0,0 

4,55 5,3 0,0 4,5 10,0 10,2 1,4 3,6 0,94 16,2 0,0 

4,60 5,2 0,0 4,4 9,9 10,1 1,3 3,6 0,93 16,0 0,0 

4,65 5,2 0,0 4,4 9,8 10,0 1,3 3,5 0,92 15,9 0,0 

4,70 5,1 0,0 4,3 9,7 9,9 1,3 3,5 0,91 15,7 0,0 

4,75 5,1 0,0 4,3 9,6 9,8 1,3 3,5 0,90 15,6 0,0 

4,80 5,0 0,0 4,2 9,5 9,7 1,3 3,4 0,89 15,4 0,0 

4,85 5,0 0,0 4,2 9,4 9,6 1,3 3,4 0,88 15,2 0,0 

4,90 4,9 0,0 4,1 9,3 9,5 1,3 3,4 0,87 15,1 0,0 

4,95 4,9 0,0 4,1 9,2 9,4 1,3 3,3 0,87 14,9 0,0 

5,00 4,8 0,0 4,1 9,1 9,3 1,2 3,3 0,86 14,8 0,0 

Bijlage C Woningen in woongebouwen die niet aan het 
bouwbesluit voldoen 

B1 en B3 als functie van de Rc-waarde voor de verschillende ruimten. 

Rc-waarde 

[W/m²K] 

Woning totaal Woon, slaapk Keuken Hal, toilet Badkamer 

B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 

0,15 100,9 19,9 102,8 4,75 96,9 33,8 93,4 27,8 92,1 44,0 

0,20 89,7 17,7 88,9 4,22 83,7 30,0 80,7 24,7 79,6 39,1 

0,25 78,9 15,9 78,2 3,80 73,7 27,0 71,1 22,2 70,1 35,2 

0,30 70,5 14,5 69,9 3,45 65,8 24,5 63,5 20,2 62,6 32,0 

0,35 63,7 13,3 63,1 3,17 59,5 22,5 57,3 18,5 56,6 29,3 

0,40 58,1 12,2 57,6 2,92 54,2 20,8 52,3 17,1 51,6 27,1 

0,45 53,4 11,4 52,9 2,71 49,8 19,3 48,1 15,9 47,4 25,1 

0,50 49,4 10,6 49,0 2,53 46,1 18,0 44,5 14,8 43,9 23,5 

0,55 46,0 9,9 45,5 2,38 42,9 16,9 41,4 13,9 40,8 22,0 

0,60 43,0 9,4 42,6 2,24 40,1 15,9 38,7 13,1 38,2 20,7 

0,65 40,3 8,8 40,0 2,11 37,7 15,0 36,3 12,3 35,8 19,6 

0,70 38,0 8,4 37,7 2,00 35,5 14,2 34,2 11,7 33,8 18,5 

0,75 35,9 8,0 35,6 1,90 33,6 13,5 32,4 11,1 31,9 17,6 



0,80 34,1 7,6 33,8 1,81 31,8 12,9 30,7 10,6 30,3 16,8 

0,85 32,4 7,2 32,1 1,73 30,3 12,3 29,2 10,1 28,8 16,0 

0,90 30,9 6,9 30,6 1,65 28,8 11,7 27,8 9,7 27,4 15,3 

0,95 29,5 6,6 29,2 1,58 27,5 11,3 26,6 9,3 26,2 14,7 

1,00 28,3 6,4 28,0 1,52 26,4 10,8 25,5 8,9 25,1 14,1 

1,05 27,1 6,1 26,8 1,46 25,3 10,4 24,4 8,5 24,1 13,5 

1,10 26,0 5,9 25,8 1,41 24,3 10,0 23,4 8,2 23,1 13,0 

1,15 25,0 5,7 24,8 1,36 23,4 9,6 22,5 7,9 22,2 12,6 

1,20 24,1 5,5 23,9 1,31 22,5 9,3 21,7 7,7 21,4 12,1 

1,25 23,3 5,3 23,1 1,27 21,7 9,0 20,9 7,4 20,7 11,7 

1,30 22,5 5,1 22,3 1,23 21,0 8,7 20,2 7,2 20,0 11,4 

1,35 21,7 5,0 21,5 1,19 20,3 8,4 19,6 6,9 19,3 11,0 

1,40 21,0 4,8 20,9 1,15 19,6 8,2 18,9 6,7 18,7 10,7 

1,45 20,4 4,7 20,2 1,12 19,0 7,9 18,4 6,5 18,1 10,4 

1,50 19,8 4,5 19,6 1,09 18,5 7,7 17,8 6,3 17,6 10,1 

1,55 19,2 4,4 19,0 1,06 17,9 7,5 17,3 6,2 17,1 9,8 

1,60 18,7 4,3 18,5 1,03 17,4 7,3 16,8 6,0 16,6 9,5 

1,65 18,2 4,2 18,0 1,00 16,9 7,1 16,3 5,8 16,1 9,3 

1,70 17,7 4,1 17,5 0,97 16,5 6,9 15,9 5,7 15,7 9,0 

1,75 17,2 4,0 17,0 0,95 16,1 6,8 15,5 5,6 15,3 8,8 

1,80 16,8 3,9 16,6 0,93 15,7 6,6 15,1 5,4 14,9 8,6 

1,85 16,4 3,8 16,2 0,90 15,3 6,4 14,7 5,3 14,5 8,4 

1,90 16,0 3,7 15,8 0,88 14,9 6,3 14,4 5,2 14,2 8,2 

1,95 15,6 3,6 15,4 0,86 14,5 6,1 14,0 5,0 13,8 8,0 

2,00 15,2 3,5 15,1 0,84 14,2 6,0 13,7 4,9 13,5 7,8 

2,05 14,9 3,5 14,7 0,83 13,9 5,9 13,4 4,8 13,2 7,7 

2,10 14,6 3,4 14,4 0,81 13,6 5,7 13,1 4,7 12,9 7,5 

2,15 14,2 3,3 14,1 0,79 13,3 5,6 12,8 4,6 12,6 7,3 

2,20 13,9 3,2 13,8 0,78 13,0 5,5 12,5 4,5 12,4 7,2 

2,25 13,6 3,2 13,5 0,76 12,7 5,4 12,3 4,4 12,1 7,0 

2,30 13,4 3,1 13,2 0,75 12,5 5,3 12,0 4,4 11,9 6,9 

2,35 13,1 3,1 13,0 0,73 12,2 5,2 11,8 4,3 11,6 6,8 

2,40 12,9 3,0 12,7 0,72 12,0 5,1 11,6 4,2 11,4 6,6 



2,45 12,6 2,9 12,5 0,70 11,8 5,0 11,3 4,1 11,2 6,5 

2,50 12,4 2,9 12,3 0,69 11,5 4,9 11,1 4,0 11,0 6,4 

Bijlage D Woningen in woongebouwen die aan het 
bouwbesluit voldoen 

B1 en B3 als functie van de Rc-waarde voor de verschillende ruimten. 

Rc-waarde 

[W/m²K] 

Woning totaal Woon, slaapk Keuken Hal, toilet Badkamer 

B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 B1 B3 

2,50 1,80 0,0 1,16 0,0 6,30 19,5 8,62 8,18 8,66 5,67 

2,55 1,77 0,0 1,14 0,0 6,18 19,2 8,46 8,04 8,50 5,57 

2,60 1,73 0,0 1,12 0,0 6,07 18,8 8,31 7,89 8,35 5,47 

2,65 1,70 0,0 1,10 0,0 5,96 18,5 8,16 7,76 8,20 5,38 

2,70 1,67 0,0 1,08 0,0 5,86 18,2 8,02 7,63 8,05 5,29 

2,75 1,64 0,0 1,06 0,0 5,76 17,9 7,88 7,50 7,92 5,20 

2,80 1,62 0,0 1,04 0,0 5,66 17,6 7,75 7,38 7,78 5,11 

2,85 1,59 0,0 1,03 0,0 5,57 17,3 7,62 7,26 7,65 5,03 

2,90 1,56 0,0 1,01 0,0 5,48 17,0 7,50 7,14 7,53 4,95 

2,95 1,54 0,0 0,99 0,0 5,39 16,8 7,38 7,03 7,41 4,88 

3,00 1,52 0,0 0,98 0,0 5,30 16,5 7,26 6,92 7,29 4,80 

3,05 1,49 0,0 0,96 0,0 5,22 16,3 7,15 6,82 7,18 4,73 

3,10 1,47 0,0 0,95 0,0 5,14 16,0 7,04 6,72 7,07 4,66 

3,15 1,45 0,0 0,93 0,0 5,06 15,8 6,93 6,62 6,96 4,59 

3,20 1,43 0,0 0,92 0,0 4,99 15,6 6,83 6,52 6,86 4,52 

3,25 1,40 0,0 0,91 0,0 4,92 15,3 6,73 6,43 6,76 4,46 

3,30 1,38 0,0 0,89 0,0 4,84 15,1 6,63 6,34 6,66 4,39 

3,35 1,36 0,0 0,88 0,0 4,78 14,9 6,54 6,25 6,57 4,33 

3,40 1,35 0,0 0,87 0,0 4,71 14,7 6,45 6,16 6,47 4,27 

3,45 1,33 0,0 0,86 0,0 4,64 14,5 6,36 6,08 6,38 4,22 

3,50 1,31 0,0 0,85 0,0 4,58 14,3 6,27 6,00 6,30 4,16 

3,55 1,29 0,0 0,83 0,0 4,52 14,1 6,19 5,92 6,21 4,11 

3,60 1,27 0,0 0,82 0,0 4,46 13,9 6,10 5,84 6,13 4,05 

3,65 1,26 0,0 0,81 0,0 4,40 13,8 6,02 5,77 6,05 4,00 

3,70 1,24 0,0 0,80 0,0 4,34 13,6 5,95 5,70 5,97 3,95 



3,75 1,23 0,0 0,79 0,0 4,29 13,4 5,87 5,63 5,90 3,90 

3,80 1,21 0,0 0,78 0,0 4,23 13,3 5,80 5,56 5,82 3,85 

3,85 1,19 0,0 0,77 0,0 4,18 13,1 5,72 5,49 5,75 3,80 

3,90 1,18 0,0 0,76 0,0 4,13 12,9 5,65 5,42 5,68 3,76 

3,95 1,17 0,0 0,75 0,0 4,08 12,8 5,59 5,36 5,61 3,71 

4,00 1,15 0,0 0,74 0,0 4,03 12,6 5,52 5,29 5,54 3,67 

4,05 1,14 0,0 0,73 0,0 3,98 12,5 5,45 5,23 5,48 3,63 

4,10 1,12 0,0 0,73 0,0 3,94 12,3 5,39 5,17 5,41 3,59 

4,15 1,11 0,0 0,72 0,0 3,89 12,2 5,33 5,11 5,35 3,55 

4,20 1,10 0,0 0,71 0,0 3,85 12,1 5,27 5,06 5,29 3,51 

4,25 1,09 0,0 0,70 0,0 3,80 11,9 5,21 5,00 5,23 3,47 

4,30 1,07 0,0 0,69 0,0 3,76 11,8 5,15 4,95 5,17 3,43 

4,35 1,06 0,0 0,69 0,0 3,72 11,7 5,09 4,89 5,11 3,39 

4,40 1,05 0,0 0,68 0,0 3,68 11,5 5,04 4,84 5,06 3,35 

4,45 1,04 0,0 0,67 0,0 3,64 11,4 4,98 4,79 5,00 3,32 

4,50 1,03 0,0 0,66 0,0 3,60 11,3 4,93 4,74 4,95 3,28 

4,55 1,02 0,0 0,66 0,0 3,56 11,2 4,87 4,69 4,90 3,25 

4,60 1,01 0,0 0,65 0,0 3,52 11,1 4,82 4,64 4,84 3,22 

4,65 1,00 0,0 0,64 0,0 3,49 11,0 4,77 4,59 4,79 3,18 

4,70 0,99 0,0 0,64 0,0 3,45 10,8 4,72 4,55 4,75 3,15 

4,75 0,98 0,0 0,63 0,0 3,42 10,7 4,68 4,50 4,70 3,12 

4,80 0,97 0,0 0,62 0,0 3,38 10,6 4,63 4,46 4,65 3,09 

4,85 0,96 0,0 0,62 0,0 3,35 10,5 4,58 4,41 4,60 3,06 

4,90 0,95 0,0 0,61 0,0 3,31 10,4 4,54 4,37 4,56 3,03 

4,95 0,94 0,0 0,61 0,0 3,28 10,3 4,49 4,33 4,51 3,00 

5,00 0,93 0,0 0,60 0,0 3,25 10,2 4,45 4,29 4,47 2,97 
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