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Annex 1 : definitie van de geconditioneerde
vloeroppervlakte
De energetische referentie-oppervlakte correspondeert met de netto vloeroppervlakte volgens de norm NBN
B 06-002. Voor meer informatie raadpleegt u dan ook best de hiervoor vermelde norm.
Als netto vloeroppervlakte van een gebouw neemt men de vloeroppervlakte gemeten tussen de
begrenzende constructiedelen; ze wordt berekend als het verschil tussen de bruto-oppervlakte en
de constructie-oppervlakte.
De vloeroppervlakte ingenomen door leidingen, radiatoren en andere verwarmingselementen,
kastenwanden en aanverwante elementen behoren allen tot de netto vloeroppervlakte.
Definitie netto
vloeroppervlakt Die oppervlaktes aanwezig op verschillende niveaus moeten afzonderlijk in rekening worden
gebracht met uitzondering van vides groter dan 4m².
e (volgens de
norm NBN B 06002)
De oppervlakte ingenomen door ramen en deuren, raamnissen tot op de grond die groter zijn dan
0,5m² mogen in rekening worden gebracht.
De oppervlakte ingenomen door plinten en de inwendige liftoppervlakte maken deel uit van de netto
vloeroppervlakte.
Er dient zich steeds een minimale vrije hoogte van 1,5m boven de vloeroppervlakte te bevinden.
Oppervlaktes waar er slechts een vrije hoogte beschikbaar is die kleiner is dan 1,5m worden niet
Definitie
constructieopp
ervlakte
(volgens de
norm NBN B 06002)

Definitie bruto
vloeroppervlakt
e (volgens de
norm NBN B 06002)

De constructieoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van de horizontale doorsnede van de
verticale constructiedelen, bijvoorbeeld muren, kolommen, niet toegankelijke schachten, enz.
Voor elke verdiep moet de constructieoppervlakte afzonderlijk gemeten worden met de afgewerkte
maten. De oppervlakte ingenomen door deuren, nissen en dergelijke kleiner dan 0,5m² wordt
beschouwd als constructieoppervlakte. De oppervlakte ingenomen door plinten maakt geen deel uit
van de constructie.
Het bruto vloeroppervlakte van een gebouw is gelijk aan de som van de bruto vloeroppervlaktes
van elk verdiep.
Het bruto vloeroppervlakte van elk niveau is het resultaat van de buitencontour van de constructieelementen die het gebouw begrenzen op het niveau.
de oppervlakte van de trap, lift en installatietechnieken wordt op elk niveau meegeteld als bruto
vloeroppervlakte.
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Voorbeeld: Gearceerde oppervlakte in dit schema is de netto vloeroppervlakte volgens NBN B 06-002

Vb: Rode gearceerde lijn in dit schema is de projectie van de netto vloeroppervlakte volgens NBN B06-002
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