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INFOFICHES ‘EPB-BOUWBEROEPEN 

 

ZONWERINGEN 

 

Inleiding 

De gewestelijke EPB-regelgevingen houden rekening met het energieverbruik voor koeling. 

Bovendien nemen de geldende regelgevingen voor nieuwe woningen eveneens een eis op voor 

de beperking van het risico op oververhitting. Met de installatie van zonwering kan het 

energieverbruik voor koeling verminderd worden en het risico op oververhitting beperkt 

worden. 

Geïnteresseerden kunnen ook de fiches „Buitenschrijnwerk‟ en „Beglazingen‟ raadplegen. 

 

 

Principe 

De prestaties van de geïnstalleerde zonwering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals 

het type zonwering en de optische eigenschappen ervan, de eigenschappen van de beglazing 

waarvoor of waarachter deze is geplaatst, de positie van de zonwering, het soort installatie 

(parallel aan beglazing of schuin) en de bedieningswijze (manueel of automatisch). 

Om de prestaties van een zonwering correct te evalueren, moet er steeds rekening worden 

gehouden met de beglazing waarvoor of waarachter deze is geplaatst. De prestaties van de 

combinatie 'beglazing-zonwering' zijn immers afhankelijk van zowel de prestaties van de 

zonwering als die van de beglazing. 

 

Belangrijke concepten 

 

De zonnetoetredingsfactor van beglazing 
 

De zonnetoetredingsfactor van een beglazing (g-waarde) is de verhouding tussen de totale zonne-energie 

die door de beglazing wordt doorgelaten en de invallende zonne-energie (zie Figuur 1). De 

zonnetoetreding zijn kleiner naarmate de waarde van de zonnetoetredingsfactor afneemt. De 

zonnetoetredingsfactor wordt altijd uitgedrukt voor een loodrechte zoninval in de beglazing. Deze wordt 

bepaald volgens de norm NBN EN 410. 

 

Deze factor speelt een rol in de berekening van de zonnewinsten van het gebouw en beïnvloedt dus de 

energiebehoeft voor de verwarming in de winter en de koelbehoefte en/of thermisch comfort in de zomer 

(risico op oververhitting). In de EPB regelgeving wordt deze factor genoteerd als gg,. 

 

 
Figuur 1 : De zonnetoetredingsfactor van beglazing 

Vertaling : 

sans protection solaire = zonder zonwering 

incident = invallende 
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entrant = inkomende 

rayonnement entrant = inkomende straling 

rayonnement solaire incident = invallende zonnestraling 

 

Ter info: hieronder worden de typische waarden van zonnetoetredingsfactoren van beglazingen 

gegeven. Deze waarden mogen niet beschouwd worden als waarden bij ontstentenis in de 

context van de EPB regelgeving. 

o Enkele beglazing: g = …0.86… 

o Dubbele beglazing hoog rendement: g = …0.62… 

o Dubbele beglazing hoog rendement met zonbeheersing : g = …0.25…0.40… 

 

 

De zonnetoetredingsfactor van de combinatie ‘beglazing-zonwering’ voor een zonwering 

parallel met de beglazing 

Deze zonnetoetredingsfactor, in de EPB regelgeving genoteerd als gg+c,, is de verhouding 

tussen de totale zonne-energie die door de beglazing en de zonwering wordt doorgelaten en de 

invallende zonne-energie (zie Figuur 2). Deze waarde wordt bepaald volgens de normen NBN 

EN 13363-1, NBN EN 13363-2 of ISO 15099. 

 

 
Figuur 2 : De zonnetoetredingsactir van de combinatie “beglazing-zonwering” 

Vertaling : 

avec protection solaire = met zonwering 

incident = invallende 

entrant = inkomende 

rayonnement entrant = inkomende straling 

rayonnement solaire incident = invallende zonnestraling 

 

 

Op de website www.normen.be (> Energie en binnenklimaat > Normen > Energieprestatie) kan men 

terecht voor een rekentool die de norm NBN EN 13363-1 implementeert. Met deze methode 

kan de zonnetoetredingsfactor van de combinatie „beglazing – zonwering' berekend worden op 

basis van de volgende eigenschappen: 

 

Voor de beglazing: 

- Ug-waarde  

- zonnetoetredingsfactor g 

Voor de zonwering: 

- directe zonnetransmissiefactor e,B 

- zonnereflectiefactor van de buitenzijde e,B 

 

Deze invoergegevens zijn beschikbaar bij de leveranciers van beglazingen en zonweringen. Met 

de methode kunnen bovendien ook andere, niet-noodzakelijke eigenschappen in de context van 

de EPB regelgeving worden bepaald. 

 

Volgens het soort beglazing en de zonwering, evenals de positie tegenover de beglazing 

http://www.normen.be/
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(buitenzijde, binnenzijde of geïntegreerd in beglazing), kunnen de waarden van de 

zonnetoetredingsfactor gg+c,sterk verschillen. De typische waarden van de 

zonnetoetredingsfactor van combinaties 'beglazing en zonnewering' worden hieronder ter info 

weergegeven. Deze waarden mogen niet als waarden bij ontstentenis worden gebruikt in de 

context van de EPB regelgeving. 

 

 

Reductiefactor Fc voor een zonwering evenwijdig aan de beglazing 

De reductiefactor voor een zonwering in het vlak van het venster wordt verkregen aan de hand 

van de verhouding tussen de zonnetoetredingsfactor van de combinatie „beglazing en 

zonwering' en de zonnetoetredingsfactor van enkel de beglazing: 

 
 

Een Fc-waarde gelijk aan 0,25 betekent dat de zonnewinsten, met de zonwering in positie, 

verminderen met een factor 4 ten opzichte van de situatie zonder zonwering (zie Figuur 3). 

 

 
Figuur 3 : Reductiefactor voor een zonwering evenwijdig aan de beglazing 

Vertaling : 

sans protection solaire = zonder zonwering 

avec protection solaire = met zonwering 

facteur de réduction pour protection solaire = reductiefactor voor een zonwering 

 

Tabel 1 geeft enkele voorbeelden van Fc-waarden voor verschillende types zonwering en 

verschillende posities ervan. Deze waarden mogen niet beschouwd worden als waarden bij 

ontstentenis in de context van de EPB regelgeving. 
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Tabel 1 : Voorbeelden van Fc-waarden 

 

 

Zonweringen niet evenwijdig aan de beglazing 

Het betreft zonweringen van het type zonnetent, uitvalscherm, markies, enz. (zie Figuur 4) 

 

    

Figuur 4 : voorbeeld van schuine buitenzonweringen 

Het in rekening brengen van de invloed van dit type zonwering vereist de beschrijving van de 

geometrische vorm van de geprojecteerde zonwering tegenover het venster. Deze beschrijving 

gebeurt aan de hand van de bepaling van de verticale overstekhoek v (zie Figuur 5).  

 

 

Figure 5 : afbeelding van de verticale overstekhoek (v) 

 

 

EPB-regelgeving 

 

Op zonwering is er geen enkele specifieke eis rechtstreeks van toepassing. Nochtans leggen de 

EPB-regelgevingen een eis op voor de beperking van het risico op oververhitting in nieuwe 

woningen (zie de fiche 'de oververhitting van residentiële gebouwen'). Dit risico kan beperkt 

worden met zonwering. Voor deze eis bestaat er geen equivalent in de andere soorten 

gebouwen.  
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Anderzijds wordt er een verbruik voor koeling berekend. Aan de hand van de installatie van een 

zonwering kan dit verbruik beperkt worden (zie de fiches 'de oververhitting van residentiële 

gebouwen' en „Actieve koelingssystemen‟). 

 

Zonweringen evenwijdig aan de beglazing  

Voor zonweringen evenwijdig aan de beglazing, zijn er twee mogelijke benaderingen: 

- Beschouwing op basis van de waarden bij ontstentenis, 

- Beschouwing op basis van een gedetailleerde berekening waarvoor verschillende 

invoergegevens nodig zijn. 

 

De regelgeving voorziet waarden bij ontstentenis voor de reductiefactor Fc (zie tabel 2). 

Deze waarden zijn betrekkelijk ongunstig en er kunnen rekening houdend met de werkelijke 

prestaties van de verwerkte producten meestal (duidelijk) betere prestaties behaald worden.  

 

 

Type zonwering  Fc waarden bij 

ontstentenis 

Buitenzonwering  0,50 

(in de beglazing) Geïntegreerde niet-

geventileerde zonwering 

0,60 

Binnenzonwering  0,90 

Andere gevallen 1,00 

Tabel 2 : Waarden bij ontstentenis voor de reductiefactir Fc 

 

Bij een gedetailleerde berekening moet de waarde gg+c,van de combinatie „beglazing - 

zonwering‟ vermeld worden. Voor de bepaling van deze waarde moet men beschikken over de 

kenmerken van de beglazing en de zonwering (o.a. in de EPB-productgegevensdatabank – zie 

hieronder). 

 

 

Zonweringen niet evenwijdig met de beglazing 

Voor schuine zonweringen zijn er geen waarden bij ontstentenis beschikbaar, er moet steeds een 

gedetailleerde berekening van de beschaduwing gemaakt worden om dit type zonwering in 

aanmerking te nemen
1
. In de context van de EPB-regelgevingen worden enkel de zonweringen 

met een directe zonnetransmissiefactor (e,B) lager dan 30% in aanmerking genomen. 

De verantwoordelijke van de berekening moet de hoeken bepalen die noodzakelijk zijn voor de 

gedetailleerde berekening (zie hierboven). 

 

 

De bediening van zonweringen  

De bedieningswijze van de zonwering beïnvloedt de gemiddelde gebruiksfactor ervan, m.a.w. 

de tijd dat deze dienst doet als zonwering bij zoninval. De in de EPB erkende soorten 

bedieningswijzen van zonweringen zijn: 

- Vaste zonweringen  

- Beweegbare zonweringen met manuele bediening 

- Beweegbare zonweringen met automatische bediening 

Een automatische bediening verzekert dat de zonwering in positie komt zonder interventie van 

de gebruiker. Een automatische bediening vereist een automatisch gestuurde motor en minstens 

                                                 
1
 Geïnteresseerden kunnen de EPB-regelgevingen raadplegen voor meer info over de gedetailleerde berekening van 

de beschaduwing en de benodigde gegevens om tot deze berekening over te gaan. 
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1 zonnesensor per geveloriëntatie of een afwezigheidssensor die de zonnewering sluit bij 

afwezigheid. 

 

In het geval van niet-residentiële gebouwen, wordt er een bijkomend onderscheid 

gemaakt wanneer de automatische bedieningswijze voorziet dat de zonwering de hele 

dag wordt gesloten tijdens de warme periodes waarin het gebouw niet wordt gebruikt 

(bijvoorbeeld het weekend). 

 

Bijkomende thermische isolatie 

De aanwezigheid van luiken (type rolluik) aan de buitenzijde van een venster creëert  een 

bijkomende warmteweerstand die de som is van de warmteweerstand van het luik zelf en van de 

luchtlaag tussen luik en venster (afhankelijk van de luchtdoorlaatbaarheid van het luik). Deze 

bijkomende warmteweerstand wordt volgens bepaalde regels in rekening gebracht in de 

berekening van de energieprestatie van het gebouw, voor zover de luiken van binnenuit kunnen 

worden bediend(handbediend of automatisch) 
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EPB-productgegevensdatabank  

Zie de inleidende fiche „de gevolgen van de EPB voor het werk van aannemers‟.  

 

De rol van de ontwerper en de uitvoerende aannemer 

De energieprestatie regelgeving vereist een optimale uitwisseling van informatie tussen alle 

bouwpartners. Afhankelijk van hun respectievelijke opdrachten, stellen we hier enkele 

richtlijnen voor. 

 

De projectontwerper moet normaal 

- Rekening houden met de EPB-eisen bij het ontwerp van het gebouw en het opstellen 

van de bestekken; 

 

- Melden aan de aannemer het type van de beglazing en zonwering die moet worden 

geinstalleerd, evenals de openingen waar deze moeten worden geplaatst; 

- Melden aan de aannemer het type van bediening van de zonweringen ; 

- Nagaan of een door de aannemer voorgesteld alternatieve oplossing in overeenstemming 

is met de regelgeving; 

- De kwaliteit van de uitvoering controleren en nagaan of de realisatie beantwoordt aan 

zijn voorschriften en/of aan de contractuele bepalingen. 

 

De uitvoerende aannemer moet normaal 

- Voldoen aan de voorschriften van het bijzondere bestek door producten te verwerken 

die hiermee in overeenstemming zijn; 

- Zorgen voor een correcte verwerking; 

- Eventueel een andere oplossing voorstellen warmee het mogelijk is te beantwoorden aan 

de minimale prestaties die door de ontwerper worden vooropgesteld en die oplossing ter 

goedkeuring aan de opdrachtgever en de ontwerper voorleggen, alsmede aan de 

verantwoordelijke voor de EPB berekening; 

- de gegevens betreffende de verwerkte producten verstrekken aan de projectontwerper of 

de verantwoordelijke voor de EPB berekening:  

o in het geval van beglazingen zijn de Ug- en g-waarden benodigd voor de 

berekening 

o in het geval van zonweringen heeft men de e,B- en e,B -waarden nodig.  
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http://www.normen.be/
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6. Website van de EPB-productgegevensdatabank: www.epbd.be 

 

Opmerking 

De Infofiches „EPB & Bouwberoepen‟ werden met de grootste zorg opgesteld. Het WTCB kan 

echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die door gebruik van deze 

informatie zou zijn veroorzaakt. Alleen de Gewesten zijn bevoegd om zich uit te spreken over 

de interpretatie van de regelgevingen. 

 

 

http://www.epbd.be/

