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‘HOE ISOLEER IK MIJN DAK?’



‘Hoe isoleer ik mijn dak?’
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5. Wetgeving & Premies



ISOLEREN



Algemeen : Duurzaam (ver)bouwen

GOED ISOLEREN
=

MINDER ENERGIE
VERBRUIKEN!



Algemeen : Waarom isoleren?

� minder warmteverlies via muren, daken en 
vloeren

� tegengaan van oververhitting in de zomer

� hoger comfortniveau in de woning

� minder energiekosten voor de levensduur 
van de woning

� milieuverantwoord: minder energieverbruik

� vermijden van oppervlaktecondensatie

� CO2-uitstoot daalt en zorgt dus voor minder 
luchtverontreiniging

� wettelijk verplicht !



Algemeen : Waarom isoleren?

GOED ISOLEREN = WARMTEVERLIEZEN BEPERKEN
26% warmteverlies via een niet-geïsoleerd dak

� Isoleer je dak en win tot 26% op je warmteverliezen!

WARMTEVERLIEZEN BIJ NIET-GEÏSOLEERDE 
WONINGEN

GOED ISOLEREN = VERWARMINGSKOST DAALT
26% warmteverlies via een niet-geïsoleerd dak

� Isoleer je dak en win tot 26% op je 
verwarmingskosten!

VERBRUIKSKOST versus ISOLATIENIVEAU WONING



Algemeen : Wat is isoleren?

▪ VOLDOENDE DIKKE
= max. U-waarde of

min. R-waarde

▪ ONONDERBROKEN
= koudebrugvrij

Thermisch isoleren = warmteverliezen beperken door het creëren van een:

LAAG DROGE & STILSTAANDE LUCHT

= wind- en regendicht bouwen
a/d buitenzijde

= lucht- en dampdicht bouwen
a/d binnenzijde

= binnen dampdichter afwerken
dan buiten



Algemeen : Isolatiematerialen

λ-waarde (lambda-waarde):

= Warmtegeleidingscoëfficient van een
materiaal

= Bij isolatiematerialen met dezelfde dikte:
hoe lager de λ-waarde van een materiaal,
hoe minder warmte het geleidt, dus: hoe
beter het materiaal isoleert

= W/m.K

Voorbeeld:

PUR isolatie λ=0.023 W/mK
Rotswol isolatie λ=0.034 W/mK

� PUR kent lagere λ-waarde dan rotwol, 
dus: PUR isoleert beter dan rotswol

� Om even goed te isoleren, zal je met
rotswol dikker moeten isoleren dan met
PUR

Thermisch isoleren = isoleren met isolatiematerialen
= materialen die warmte & koude slecht geleiden

= materialen met λ-waarde < 0.065 W / mK



Algemeen : Isolatiematerialen

Hoe je isolatiemateriaal kiezen?

1. Isolatie moet voldoende isoleren = λ< 0,065 W / m.K
+ over ETA-keuring beschikken (voorwaarde premies)

Terug te vinden op de productinfo :

2. Het juiste isolatiemateriaal op de juiste manier gebruiken

3. Houdt rekening met de milieu-impact van het materiaal (LCA = Levens Cyclus Analyse)

= λ-waarde of www.butgb.be
of www.eota.be
of www.vibe.be



Algemeen : Isolatiematerialen

Soorten isolatiematerialen
1. Petrochemische isolatiematerialen

� zeer goed isolatievermogen
� goede vochtbestendigheid
� LCA = niet goed

2. Minerale isolatiematerialen
� goed isolatievermogen
� gemiddelde vochtbestendigheid
� LCA = gemiddeld

3. Bio-ecologische isolatiematerialen ( Natuurlijk of Recyclage )
� minder goed isolatievermogen
� gemiddelde tot slechte vochtbestendigheid
� LCA = goed tot zeer goed



Algemeen : Isolatiematerialen

Soort Isolatiemateriaal Isolatiemateriaal λ (W/mK) Vorm

Petrochemische isolatiematerialen

Resolschuim 0,021 - 0,023 harde platen

Polyurethaan (PUR) 0,023 - 0,028 harde platen, schuim

Polyisocyanuraat (PIR) 0,023 - 0,028 harde platen, schuim

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 0,031 - 0,038 harde platen, parels

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 0,032 - 0,038 harde platen

Petrochemische isolatiematerialen

RESOLSCHUIM PUR PIR EPS

XPS



Algemeen : Isolatiematerialen

Soort Isolatiemateriaal Isolatiemateriaal λ (W/mK) Vorm

Minerale isolatiematerialen

Glaswol 0,032 - 0,044 vlokken, matten, halfharde platen

Rotswol 0,034 - 0,043 vlokken, matten, (half)harde platen

Cellenglas 0,038 - 0,050 harde platen

Silicaatschuim 0,040 korrels

Cellenbeton 0,045 - 0,066 blokken

Geëxpandeerd perliet 0,050 korrels, harde platen

Geëxpandeerd vermiculiet 0,053 korrels

Minerale isolatiematerialen

GLASWOL ROTSWOL CELLENGLAS CELLENBETON



Algemeen : Isolatiematerialen

Soort Isolatiemateriaal Isolatiemateriaal λ (W/mK) Vorm

Bio ecologische isolatiematerialen

Papiercellulose 0,037 - 0,039 vlokken, halfharde platen

Houtvezel 0,037 - 0,051 vlokken, matten, (half)harde platen

Vlas 0,037 - 0,044 matten

Textiel 0,038 vlokken, matten, halfharde platen

Hennep 0,040 - 0,041 matten

Kurk 0,040 - 0,043 harde platen, korrels

Schapenwol 0,041 matten

Stro 0,1 balen

Bio ecologische isolatiematerialen

PAPIERCELLULOSE HARDE HOUTVEZELPLAAT ZACHTE HOUTVEZELPLAAT VLAS

SCHAPENWOL



Algemeen : Isolatiematerialen
Soort Isolatiemateriaal Isolatiemateriaal λ (W/mK) Vorm

Petrochemische isolatiematerialen

Resolschuim 0,021 - 0,023 harde platen

Polyurethaan (PUR) 0,023 - 0,028 harde platen, schuim

Polyisocyanuraat (PIR) 0,023 - 0,028 harde platen, schuim

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 0,031 - 0,038 harde platen, parels

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 0,032 - 0,038 harde platen

Minerale isolatiematerialen

Glaswol 0,032 - 0,044 vlokken, matten, halfharde platen

Rotswol 0,034 - 0,043 vlokken, matten, (half)harde platen

Cellenglas 0,038 - 0,050 harde platen

Silicaatschuim 0,040 korrels

Cellenbeton 0,045 - 0,066 blokken

Geëxpandeerd perliet 0,050 korrels, harde platen

Geëxpandeerd vermiculiet 0,053 korrels

Bio ecologische isolatiematerialen

Papiercellulose 0,037 - 0,039 vlokken, halfharde platen

Houtvezel 0,037 - 0,051 vlokken, matten, (half)harde platen

Vlas 0,037 - 0,044 matten

Textiel 0,038 vlokken, matten, halfharde platen

Hennep 0,040 - 0,041 matten

Kurk 0,040 - 0,043 harde platen, korrels

Schapenwol 0,041 matten

Stro 0,1 balen



Algemeen : Voldoende dik isoleren

R-waarde

= warmteweerstand van een materiaallaag

= eigenschap van een materiaallaag met een bepaalde dikte

= hoe hoger de R-waarde, hoe beter een materiaallaag isoleert

= m².K/W

De R-waarde van een materiaallaag wordt bepaald door de λ-waarde van het materiaal en de 
dikte (in meter uitgedrukt) van de materiaallaag: 

R= d / λ (d= dikte in meter)

Een wand bestaat uit verschillende materiaallagen dus moet voor elke laag de R-waarde worden 
berekend en opgeteld om de totale R-waarde te kennen.



Dakisolatie via aannemer

+ belastingsvermindering :
30% uitgaven (Rd=min. 2,5)
max. 3010 €

6 €/m² (Rd = min. 3,5)

7 €/m² (Rd = min. 4)

8 €/m² (Rd = min. 4,5)

Dakisolatie doe-het-zelf 3 €/m² (Rd = min. 3,5)

3,5 €/m² (Rd = min. 4)

4 €/m² (Rd = min. 4,5)

Algemeen : Voldoende dik isoleren

Voorbeeld:
Om in aanmerking te komen voor de premie voor dakisolatie 2015 dien je min. R= 3,5 m²K/W te halen. 
Hoe dik moet je dan minstens isoleren als je kiest voor rotswol met λ = 0.034 W/mK ?

R=d/λ
» 3.5 = d/0.034
» 3.5 x 0.034 = d
» d = 0.119 m ≈12cm          Dus: Om R=3.5 te halen moet je je dak met min. 12cm rotswol isoleren!



U-waarde

= warmtedoorgangscoëfficient van een constructiedeel

= hoe lager de U-waarde, hoe beter een wand isoleert

= W/m².K

De U-waarde wordt bepaald door de diktes en de λ-waarden van de verschillende materialen 
waaruit de wand is opgebouwd:

U = 1 / R of U = λ / d   (d= dikte in meter)

Algemeen : Voldoende dik isoleren



Algemeen : Voldoende dik isoleren



Algemeen : Koudebrugvrij isoleren

Koudebrug = plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt

� Ter hoogte van knooppunten van 2 geïsoleerde
bouwdelen 
(vb. aansluiting muur & vloerplaat / muur & dak…)

� Onderbroken isolatielaag
(vb. dakisolatie tussen kepers of spanten…)

Gevolgen:
▪ Extra warmteverlies

▪ Condensatie- en schimmelproblemen 
(in combinatie met te veel vocht en 
te weinig ventilatie)



Algemeen : Koudebrugvrij isoleren

Daarom: koudebrugvrij isoleren! (= ononderbroken thermische isoleren)



Algemeen : Regen- en winddichte buitenafwerking

Isolatie = laag droge en stilstaande lucht
� Natte isolatie isoleert minder goed � Regen tegenhouden
� Isolatie waarin lucht kan circuleren, isoleert minder goed � Wind tegenhouden

Daarom:

Aandacht voor aansluitingen / naden  bv. winddichte tape

WINDSCHERM = Isolatie afschermen van regen & 
wind, met een wind- en regendichte laag aan de 
buitenzijde
(denk aan windjack over dikke trui…)



Algemeen : Lucht- en dampdichte binnenafwerking

Isolatie = laag droge en stilstaande lucht
� Natte isolatie isoleert minder goed � vochtige lucht (=damp) tegenhouden (uit keuken, badkamer…)
� Isolatie waarin lucht kan circuleren, isoleert minder goed � lucht tegenhouden

GEVOLGEN: inwendige condensatie, tocht, geluidsoverlast, verstoren van gewenste ventilatie…

Daarom:

Aandacht voor aansluitingen / naden  bv. dampdichte tape

LUCHTSCHERM / DAMPSCHERM aan de warme zijde 
van de isolatie  = Isolatie afschermen van vocht & 
lucht, met een lucht- en dampdichte laag aan de 
binnenzijde



Algemeen : Binnenzijde dampdichter dan buitenzijde

� VENTILEREN
� Buitenzijde meer dampopen te maken dan binnenzijde
� Binnenzijde niet dampdichter dan nodig
� Meest dampdichte materialen aan de binnenzijde (bv. combinatie van isolatiematerialen)

(µ-waarde =dampdiffusieweerstand = hoe hoger de µ-waarde, hoe dampdichter het materiaal)

Risico op vochtopstapeling in de constructie bij:

� teveel vocht in de woning > vochtproductie beperken
� te weinig ventilatie > gecontroleerd ventileren
� ondermaatse luchtdichtheid > correct bouwen
� onvoldoende dampdichtheid > correct bouwen
� foutieve constructiewijze > correct bouwen

Daarom: verhinderen dat vocht zich in de constructie gaat opstapelen door :



Algemeen : Isoleren = Ventileren

Waarom? 

� CO2 afvoeren

� vochtige lucht afvoeren

� geuren afvoeren

� gassen afvoeren

� zuurstof toevoeren!



Algemeen : Isoleren = Ventileren

Energiezuinig ventileren : Systeem A, B, C of D?

Energiezuinige Ventilatie



Algemeen : Stappenplan isoleren

� Warme lucht stijgt. Een kwart van de warmte verliezen 
we langs het dak.

� In de meeste gevallen is dakisolatie gemakkelijk aan te 
brengen.

� Isolatie is goedkoop � energieprijzen.

� Subsidies van netwerkbeheerder en belastingvoordeel.

Absolute nummer 1 =  ‘Je dak goed isoleren!’



ISOLEREN van zoldervloeren



Isoleren van zoldervloeren

Zoldervloer of hellend dak isoleren?

Bestemming van de zolder: leefruimte (verwarmd) of bergruimte (onverwarmd)?

� Beperk het te verwarmen volume indien mogelijk!

zolder = bergruimte zolder = leefruimte

20°C

20°C



Isoleren van zoldervloeren : Stap 1

Stap 1 : Voorbereiding

� Eventuele vochtproblemen aanpakken (bij nieuwbouw: opletten voor bouwvocht � voldoende droogtijd)

� Indien in slechte staat of foutief geplaatst: verwijderen van bestaande
– binnenafwerking
– dampscherm
– isolatie

� Inspecteren van de staat van de draagstructuur:
– stevigheid
– aantasting door insecten, schimmels of zwammen

� Indien nodig: hout (gedeeltelijk) vervangen



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

Afhankelijk van opbouw zoldervloer:

Massieve zoldervloer > isolatie op de draagstructuur
1 2

Zoldervloer met houten roostering > isolatie tussen OF op de draagstructuur
1 2 3

1. massieve draagvloer
2. bepleistering

1. loopvloer
2. Houten draagstructuur
3. binnenafwerking



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

Afhankelijk van het isolatiemateriaal:

Zachte materialen zoals minerale wol, hennep, vlas, papiercellulose:

Voordeel: 

� vult een ongelijke vloer perfect aan

� goedkoopste materialen

� bio-ecologische materialen bruikbaar

Nadeel:

� Er moet een constructie gemaakt worden indien beloopbaar

en winddicht (indien geen onderdak)



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

Afhankelijk van het isolatiemateriaal:

Met harde platen zoals: resol, pur, xps, eps, … :

Voordeel: 

� constructie is niet nodig

� snel uitvoerbaar

Nadeel:

� ondergrond moet gelijk zijn

� prijs

� milieu-impact



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

> isolatie op de draagstructuur

Massieve zoldervloer 
>  met plaatmateriaal (en keperwerk)

- halfharde platen
- zachte matten
- harde platen

>  isolatie inblazen of tussen het hout uitstrooien
- papiervlokken
- houtvezels

1. massieve draagvloer
2. dampscherm
3. 1ste laag isolatie (tussen kepers)
4. 2de laag isolatie (tussen kepers)
5. dampopen, winddichte loopvloer

(bv. OSB-platen)

1 2 3 4 5

(spijker)flensdekens zijn hiervoor NIET geschikt



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

> isolatie op de draagstructuur

Zoldervloer met houten roostering 
>  met plaatmateriaal en keperwerk

- halfharde platen
- zachte matten
- harde platen

>  isolatie inblazen of tussen het hout uitstrooien
- papiervlokken
- houtvezels

1. houten draagvloer
2. dampscherm
3. 1ste laag isolatie (tussen kepers)
4. 2de laag isolatie (tussen kepers)
5. dampopen, winddichte loopvloer

(bv. OSB-platen)

1 2 3 4 5

(spijker)flensdekens zijn hiervoor NIET geschikt



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

> isolatie op de draagstructuur

Harde isolatie + loopvloer = beloopbaar & winddicht

Zachte isolatie zonder roostering = 
NIET beloopbaar & NIET winddicht



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

> isolatie tussen de draagstructuur

Zoldervloer met houten roostering
>  met plaatmateriaal tussen houten roostering

- halfharde platen
- zachte matten
- harde platen: enkel geschikt als 2e laag aan de
onderzijde (dampdichter)

>  Spijkerflensdekens
- enkel indien correct
- bevestigd via onderzijde

>  isolatie inblazen of tussen het hout uitstrooien
- papiervlokken
- houtvezels

1. houten draagvloer
2. 1ste laag isolatie (tussen roostering)
3. 2de laag isolatie (tussen nieuw keperwerk)
4. dampopen winddichte loopvloer

(bv. OSB-platen)
5. dampscherm
6. lattenwerk / leidingspouw
7. binnenafwerking

1 2 3 4 5 6 7



Isoleren van zoldervloeren : Stap 2

Stap 2 : Luchtdichting en isolatie plaatsen

> isolatie tussen de draagstructuur: Enkel indien luchtscherm aan warme zijde van de isolatie!

> isolatie tussen de draagstructuur: plaatsing langs bovenzijde draagvloer

> isolatie tussen de draagstructuur: plaatsing langs onderzijde draagvloer



Isoleren van zoldervloeren : Aansluitingen

Aansluitingen met ander bouwdelen

Eisen:

> onderzijde: - luchtdicht
- dampdichter dan bovenzijde

> geen koudebruggen
> buitenzijde: - winddicht (bij gebrek aan onderdak)

- dampopen

Aansluitingen:

>met muren
>met zolderluik of traphal (ook isoleren!)



ISOLEREN van hellende daken



Isoleren van hellende daken : Opbouw

Standaard opbouw van een hellend dak :



Isoleren van hellende daken : Draagstructuur

Draagstructuur = gordingendak

1. Gebint: Brengt de krachten van de gordingen over naar de 
muur

2. Gording: Deze nemen de krachten over van de kepers en 
brengen de krachten over naar de muren.

3. Nokgording: Top van het dak
4. Muurplaat: De muurplaat verbindt het dakvlak met de 

gevelmuur, de kepers worden aan de muurplaat 
bevestigd door middel van speciale ankers. De 
muurplaat wordt bevestigd aan de muur.

5. Kepers: Brengen de daklast over naar de gordingen.
6. Onderdak:Het onderdak beschermt het dak tegen wind, 

water, stuifsneeuw en stof. 
7. Tengellatten: Deze zorgen ervoor dat het vocht naar 

beneden kan afwateren.
8. Zelfdragende dakplaten: Deze worden in de fabriek 

vervaardigd en kunnen reeds isolatiemateriaal, 
onderdak en tengellatten bevatten 

9. Panlatten: Hier kunnen de pannen aan bevestigd worden.

Links: oplossing met kepers Rechts: oplossing met dakplaten



Isoleren van hellende daken : Draagstructuur

Draagstructuur = spantendak



Isoleren van hellende daken: Onderdak

Géén onderdak: je ziet de dakbedekking Wel een onderdak: je ziet de dakbedekking niet van binnenuit



Isoleren van hellende daken : Onderdak

Doel van een onderdak :
- regenbescherming tijdens bouwfase

- winddichtheid

- waterdichtheid verzekeren (occasionele lekken, stuifsneeuw,…)

- afschermen van isolatie

- damptransport vanuit isolatie toelaten (=dampopen)

- eventueel : isolerend (koudebrug thv houden draagstructuur opvangen)

Eisen aan het materiaal:
- dampopen

- water- en winddicht

ONDERDAK = WINDSCHERM



Isoleren van hellende daken : Onderdak

Geschikte materialen :
- houtvezel onderdakplaten (isolerend vermogen)

- capillaire dampopen onderdakfolies

Minder geschikte materialen :
- vezelcementplaten
- niet-capillaire dampopen onderdakfolies

NIET geschikte materialen :
- dampdichte platen
- dampdichte folies met microperforaties

BELANGRIJK=correcte plaatsing 
- Platen met tand en groef of overlappingen

afkleven
- Aansluitingen t.h.v nokken, hoeken, … bij

alle materialen afkleven



Isoleren van hellende daken : Dakbedekking

Dampdoorlatende dakbedekking :
- keramische pannen
- betonpannen
- natuurleien
- vezelcementleien
- strodak

Niet dampdoorlatende dakbedekking :
- metaal (zink, koper)
- bitumen

Opletten voor inwendige condensatie! (geventileerde spouw tussen dakbedekking en onderdak!)



Isoleren van hellende daken : Stap 1

Stap 1 : Voorbereiding
� Eventuele vochtproblemen aanpakken

� Indien in slechte staat of foutief geplaatst: verwijderen van bestaande
– binnenafwerking
– dampscherm
– isolatie
– buitenafwerking (pannen, onderdak…)

� Inspecteren van de staat van de draagstructuur:
– stevigheid
– aantasting door insecten, schimmels of zwammen

� Indien nodig: hout (gedeeltelijk) vervangen

� Afbreken van niet-gebruikte schouwen



Isoleren van hellende daken : Stap 2

Stap 2 : Winddicht onderdak verbeteren of aanbrengen

Winddichtheid verbeteren = afkleven of afkitten van alle :
� overlappingen tussen 2 platen of folies
� aansluitingen tussen

– 2 dakvlakken met verschillende helling
– dakvlakken en muurplaten
– dakvlakken en topgevels

� dakdoorvoeren
– dakvlakramen
– schouwen
– leidingen zonnecollectoren

… met dampopen tapes of folies, geschikt voor de 
ondergrond!



Isoleren van hellende daken : Stap 2

Stap 2 : Winddicht onderdak verbeteren of aanbrengen

Onderdak aanbrengen indien geen onderdak aanwezig

… met dampopen onderdakfolie werken!

1. Dakpan 
2. Bevestigingslat 
3. Keper 
4. Ersatz-onderdak 
5. Houten lat (verduurzaamd) 
6. Panlat 
7. Soepele kitvoeg 
8. Isolatie tussen de kepers
9. Isolatie onder de kepers 
10. Lucht- en dampremmende laag 
11. Leidingspouw 
12. Binnenafwerking



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isoleren met plaatmateriaal
- halfharde platen
- zachte matten
- (harde platen)

>  Isoleren met (spijker)flensdekens

>  isolatie inblazen
- papiervlokken
- houtvezels



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isoleren met plaatmateriaal :



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isoleren met plaatmateriaal : Het Sarkingdak = isoleren bovenop de dakconstructie



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isoleren met plaatmateriaal : Keperdak



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isoleren met plaatmateriaal : Keperdak



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen
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Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Luchtdicht afwerken
Aandachtspunt bij spantendak: 
Plaats bij voorkeur de isolatie tussen de schoren en de trekbalk
� voordelen: - kleiner te verwarmen volume

- eenvoudiger luchtdicht af te werken



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Luchtdichte aansluitingen

Eisen: 

> buitenzijde: - regendicht
- winddicht
- dampopen

> geen koudebruggen
> binnenzijde: - luchtdicht

- dampdichter dan buitenzijde



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isoleren & luchtdicht afwerken met (spijker)flensdekens

Flensdeken = isolatie + dampscherm !

Correct luchtdicht afwerken = vastnieten + naden afkleven !



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isolatiemateriaal inblazen

1. Draagstructuur 
compartimenteren

2. Luchtscherm plaatsen 3. Isolatie inblazen & gaten
luchtdicht afwerken



Isoleren van hellende daken : Stap 3

Stap 3 : Isolatie en luchtdichting plaatsen

>  Isolatiemateriaal inblazen : isolatiedikte optimaliseren met een minimum aan extra hout
(= minder koudebrug) dmv sparrenexpanders



Isoleren van hellende daken : Aansluitingen

Aansluitingen met andere bouwdelen

Eisen:
> buitenzijde: - regendicht

- winddicht
- dampopen

> geen koudebruggen
> binnenzijde: - luchtdicht

- dampdichter dan buitenzijde



Isoleren van hellende daken : Aansluitingen

Aansluitingen met andere bouwdelen

> Bij het plaatsen van dakvlakramen:  - isolerend kader
- winddichte onderdakkraag ad buitenzijde
- dampschermkraag ad binnenzijde
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Isoleren van hellende daken : Aansluitingen

Aansluitingen met andere bouwdelen

>Bij het plaatsen van dakdoorvoeren:  (- isolerend kader)
- winddichte aansluiting thv onderdak

- dampdichte aansluiting thv dampscherm



Isoleren van hellende daken : Aansluitingen

Aansluitingen met andere bouwdelen

>Ter hoogte van de verticale wanden:  
- isolatie laten doorlopen = koudebruggen vermijden

bv. aansluiting hellend dak op topgevel

- winddichte aansluiting thv onderdak

- dampdichte aansluiting thv dampscherm



ISOLEREN van platte daken



Isoleren van platte daken : Correcte plaatsing

> Afwerking aan de buitenzijde: dakafdichting
- winddicht

- regendicht
- DAMPDICHT

> Isolatiepakket
- voldoende dik
- koudebrugvrij

> Afwerking aan de binnenzijde: lucht- en dampscherm
- luchtdicht
- dampdichter dan buitenzijde

> Correcte aansluitingen met andere bouwonderdelen
- lucht- en winddicht
- koudebrugvrij



Isoleren van platte daken : Soorten platte daken

> Plat dak met lichte draagstructuur

> Plat dak met massieve draagstructuur

(dakbalast)

dakafdichting

houten draagstructuur

binnenafwerking

(dakbalast)

dakafdichting

hellingsbeton

massieve draagstructuur
binnenafwerking

KENMERKEND voor platte daken : buitenafwerking  = wind- en regendicht
= altijd DAMPDICHT



Isoleren van platte daken : Mogelijkheden

> Isolatie onder de draagstructuur : 
= KOUD DAK = problemen zoeken!

- risico op inwendige condensatie

- massieve daken: onderhevig aan grote thermische spanning = risico op barsten



Isoleren van platte daken : Mogelijkheden

1. Dakvloer
2. Afschotlaag
3. Dampscherm (eventueel)
4. Isolatie
5. Dakafdichting
6. Ballast (eventueel)

> Isolatie op de draagstructuur : 
= WARM DAK

- meest toegepast bij nieuwe daken
- kan toegepast worden bij bestaande platte daken: 
> indien bestaande dakafdichting in goede staat, kan deze dienst doen als lucht- en dampscherm
> indien de bestaande dakafdichting verwijderd dient, moet een nieuw lucht- en dampscherm

geplaatst worden onder de isolatie

- voordeel bij massieve draagstructuur: 
> minder onderhevig aan thermische schokken
> geen risico op inwendige condensatie



Isoleren van platte daken : Mogelijkheden

1. Dakvloer
2. Afschotlaag
3. Dakafdichting
4. Isolatie
5. Scheidingslaag (eventueel)
6. Ballast

> Isolatie op de draagstructuur : 
= OMGEKEERD DAK

- isolatie wordt bovenop de dakafdichting geplaatst
> enkel XPS mag gebruikt worden als isolatiemateriaal
> dakafdichting vervult functie van lucht- en dampscherm

- zowel voor nieuwe als bestaande daken: 
> indien bestaande dakafdichting in goede staat, kan deze behouden blijven (geen plassen,

voldoende helling)

- zowel bij massieve als lichte draagstructuur: 
> isoleert iets minder goed dan warm dak, voor zelfde dikte

- bij massieve daken: >minder thermische schokken en geen risico op inwendige condensatie



Isoleren van platte daken : Materialen

> Platte daken = harde isolatieplaten

> Warm dak:
- EPS
- PUR
- PIR
- resolschuim
- rotswol
- kurk
- cellenglas 
- cellenbeton

> Omkeerdak
- enkel XPS (vochtbestendige isolatie)



Isoleren van platte daken : Aansluitingen

> Koudebrugvrije aansluitingen
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> Koudebrugvrije aansluitingen



Isoleren van platte daken : Aansluitingen

> Dakkoepels en lichtstraten
- Kies voor een drie- of vierwandige koepel met verhoogde geïsoleerde opstanden
- Zorg voor koudebrugvrije aansluitingen
- Kies zonnewerende beglazing of buitenzonwering



>Voorzie steeds een DAKOVERSTEEK :
- Esthetisch mooi
- Bescherming tegen oververhitting
- Afwerking van de gevel kan later nog alle kanten uit (denk aan buitengevelisolatie
- Een lek in de goot geeft niet dadelijk een natte gevel

Isoleren van daken: Enkele tips

Extra aandachtspunten

>Isoleer ook de andere bouwdelen:  
- muurisolatie > vermijd binnenislatie (risico’s)

> geef voorkeur aan buitenisolatie of spouwisolatie
> werk koudebruggen weg ter hoogte van de aansluitingen

- plaats isolerend schrijnwerk > glas met U=1.1 W/m²K of lager
> schrijnwerk met U=1.8 W/m²K of lager

>Verwarming:  vermijd elektrische verwarming

>Beperk de risico’s op oververhitting: plaats buitenzonwering

>Zorg voor voldoende ventilatie om o.a. condensatie en schimmel te voorkomen



WETGEVING & PREMIES
dakisolatie



Wetgeving Renovatie 2016 │2017 

Vlaamse dakisolatienorm
Vanaf 1 januari 2015 is de dakisolatienorm van toepassing op alle "zelfstandige" woningen gelegen in het 
Vlaamse Gewest, dit zijn eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar geen kamers.

De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde 0,75 m² K/W.

Periode
Strafpunten dak kleiner dan 16 
m² met R-waarde lager dan 0,75 
m²K/W

Strafpunten dak groter dan 16 m² 
met R-waarde lager dan 0,75 
m²K/W

1/01/2015 t.e.m. 31/12/2017 1 3

1/01/2018 t.e.m. 31/12/2019 3 9

Vanaf 1/01/2020 9 15

Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard, aangezien ze niet voldoet aan de 
wettelijke normen. Voor de berekening van het totaal aantal strafpunten wordt natuurlijk ook met andere 
aspecten dan louter dakisolatie rekening gehouden.



Wetgeving Renovatie 2016 │2017 

EPB-regelgeving
Minimale EPB-eisen voor Renovaties met stedenbouwkundige aanvraag of melding

∙ min. isolatie-eisen voor nieuwe en na-geïsoleerde delen
∙ min. ventilatie-eisen voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten
∙ min. eisen voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties
∙ E-peil ≤ E90  bij ingrijpende energetische renovaties = renovaties waarbij de technische installaties 

volledig worden vervangen en waarbij min. 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies 
die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd.



EPB-regelgeving

Wetgeving Renovatie 2016 │2017 



Premies Renovatie Netbeheerder

FACTUREN 2016 │ Premies van de netbeheerder voor dakisolatie

Dakisolatie via aannemer 6, 7 of 8 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)

Dakisolatie doe-het-zelf 3, 3,5 of 4 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)

Extra voor beschermde 

afnemers
50% verhoging op bovenvermelde premiehoogtes en maxima.



Dakisolatie via aannemer 6 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

Dakisolatie doe-het-zelf 3 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

Renovatiebonus

( Dak ≥ 30m² )

- Vanaf 3 maatregelen binnen 5 jaar: 1250 €
- Vanaf 4 maatregelen binnen 5 jaar: 1750 €
…

- Tot 7 maatregelen binnen 5 jaar (incl EPC): 4750 €

Premies Renovatie Netbeheerder

FACTUREN 2017 │ Premies van de netbeheerder voor dakisolatie

PREMIE VOOR BESCHERMDE AFNEMERS

Via aannemer 10,5 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

Doe-het-zelf 5,25 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

Renovatiebonus 50 % verhoging bonusbedrag



FACTUREN 2016 │ Belastingvermindering dakisolatie:

De belastingvermindering bedraagt in 2016 30 % van de dakisolatiewerken met een maximum van 3040 
euro voor inkomstenjaar 2016 (= factuur betaald in 2016). Er is geen belastingkrediet van toepassing wat 
betekent dat u enkel van deze belastingvermindering kunt genieten als u effectief ook belastingen moet 
betalen. 

•De woning moet al minstens 5 jaar in gebruik zijn bij de start van de werken. 
•De Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minstens 2,5 m²K/W.
•Werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer,

FACTUREN 2017 │ GEEN belastingvermindering meer op dakisolatie

Premies Renovatie Vlaamse Overheid 



FACTUREN 2016 │ Verbeterings- en aanpassingspremie

•Dakisolatie komt enkel in aanmerking bij vernieuwing van de draagstructuur van het dak.
•De woning moet al minstens 25 jaar oud zijn
•Het belastbaar gezinsinkomen 3jaar voor de aanvraagdatum = hoogstens 29 600 euro (+1540 euro 
per persoon ten laste)
•Kan maar 1x aangevraagd worden per maatregel, max. 3 verschillende aanvragen in 10 jaar 
•Vast bedrag van 1250 euro (= minstens de helft van het factuurbedrag 2500 euro)

FACTUREN 2017 │ Verbeterings- en aanpassingspremie

Blijft normaal gezien behouden…

Premies Renovatie Vlaamse Overheid 



FACTUREN 2016 │ Energielening van uw lokale entiteit

In 2016 kunt u een energielening van de Vlaamse overheid afsluiten (voorheen FRGE-lening). Met een 
energielening kunt u energiebesparende investeringen financieren in uw woning. U kunt maximum 10.000 
euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 
2%.
U kunt de energielening enkel aanvragen bij een Lokale Entiteit in uw gemeente. U kunt dus enkel een lening 
aanvragen als er in uw gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in 
alle Vlaamse gemeenten. Meer info: www.energiesparen.be/energielening

FACTUREN 2017 │ Energielening van uw lokale entiteit

Voorwaarden worden dit najaar aangepast

Premies Renovatie Vlaamse Overheid



Wetgeving Nieuwbouw 2016 │2017 

EPB-regelgeving 

� Opleggen van max. K*- en E*-peil voor nieuwbouw:

2016: Max. K40 en E50 + hernieuwbare energie
of E45 – hernieuwbare energie

2018: Max. K40 en E40

2021: Max. K40 en E30 = BEN*-norm

* K-peil: warmteverliezen via buitenschil woning
* E-peil: Energieverbruik woning
* BEN: Bijna Energie Neutraal



EPB-regelgeving

Wetgeving Nieuwbouw 2016 │2017 



EPB-regelgeving – E50 + Hernieuwbare Energie

Wetgeving Nieuwbouw 2016 │2017 



Premies Nieuwbouw Netbeheerder

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2016 tot 31/12/2016
≤E20 nieuwbouwwoning E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E20

≤E20 nieuwbouwappartement E-peil premie: 800 € + 30 €/punt tov E20

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015
≤E30 nieuwbouwwoning E-peil premie: 1800 € + 50 €/punt tov E30

≤E30 nieuwbouwappartement E-peil premie 800 € + 30 €/punt tov E30

Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) 

bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.

Extra voor beschermde afnemers: 20% hogere E-peilpremie

BOUWAANVRAAG tot 31/12/2016 │ Premie netbeheerder

BOUWAANVRAAG vanaf 01/01/2017 │ GEEN premies meer



Premies Nieuwbouw Vlaamse Overheid

BOUWAANVRAAG 2016 │ Korting op de onroerende voorheffing voor 
nieuwbouw

Voor bouwaanvragen vanaf 2016 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende 
voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. De korting bedraagt 100 % op de 
onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E20 en dit gedurende 5 jaar.

BOUWAANVRAAG 2017│ Korting op de onroerende voorheffing voor 
nieuwbouw

Nog niet bekend…



Wetgeving & Premies 2016 │2017 

Meer info op: www.energiesparen.be

Doe ook altijd navraag op de bouwdienst van je stad/gemeente!!!



Interessante websites

Wetgeving + premies + terugverdientijden :  www.energiesparen.be

Bouwdetails: www.bouwdetails.be

Bouwtools: www.bouw-energie.be

Bio-ecologisch bouwen: www.vibe.be

ATG-goedgekeurde isolatiematerialen en waarden: www.butgb.be

Gratis adviesverlening: www.kampc.be



Openingsuren:

Dinsdag tot en met vrijdag  9u tot 17u

Elke derde zaterdag van de maand  9u tot 17u

Tot ziens!

info@kampc.be

Meer weten?



Met steun van:


