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Wat is een 
BEN-school en

een BEN-kantoor ?
Op 29 november 2013 legde de Vlaamse Regering definitief vast welk E-peil gebouwen in 2021 moeten halen, om te beant-
woorden aan het ‘BEN-niveau’. 

De definitie is van toepassing op nieuwe en herbouwde gebouwen met bestemming kantoor of school, met een vergun-
ningsaanvraag vanaf 2014. 

De Vlaamse Regering moet elke twee jaar het eisenpakket evalueren. Als naar aanleiding van die evaluatie het eisenpakket 
wordt aangepast, wordt de definitie van een BEN-gebouw mee verfijnd.

Eisenpakket van een ‘BEN-school’ en ‘BEN-kantoor’

A De energieprestatie

Een BEN-school of een BEN-kantoor heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk is aan E40. 

B De thermische isolatie (Umax)

Voor vergunningsaanvragen van 2014 en 2015 moeten de constructiedelen voldoen aan de Umax-eisen van 2016. 

Voor vergunningsaanvragen vanaf 2016 moeten de constructiedelen van een BEN-wooneenheid voldoen aan de Umax-eisen 
die gelden op de datum van de vergunningsaanvraag.

De volledige lijst met Umax-waarden kunt u raadplegen op www.energiesparen.be

C De thermische isolatie (K-peil)

Een BEN-kantoor of een BEN-school heeft een K-peil dat lager is dan of gelijk is aan K40.  

D Ventilatie-eisen

De BEN-school of het BEN-kantoor beschikt over ventilatievoorzieningen als vermeld in bijlage X van het Energiebesluit 
van 19 november 2010. 

versie juli 2016

constructiedeel Umax (W/m2K)

daken en plafonds 0,24
buitenmuren 0,24
vloeren 0,24
vensters (raamprofiel + beglazing) : het gaat hier over de gemiddelde U-waarde van alle vensters samen, 
rekening houdend met hun oppervlakte 

1,50

beglazing 1,10
deuren en poorten 2,00

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbuwaarden2016.pdf
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E Minimumaandeel hernieuwbare energie

De BEN-school of het BEN-kantoor haalt minimaal 10 kWh/jaar en per m2 bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare 
energiebronnen door middel van een of meerdere van de systemen, vermeld in artikel 9.1.12/2 van het Energiebesluit van 19 
november 2010. De hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen wordt berekend overeenkomstig de bepalingen 
van bijlage VI van het Energiebesluit.

 
Meer info over BEN-woningen : www.energiesparen.be/BEN 
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