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1 INLEIDING 
 
 
Bij woningcorporaties is (mechanische) ventilatie in woningen een actueel onderwerp 
door toegenomen aandacht in de media voor problemen met dergelijke systemen. 
Aedes wil haar leden kennis aanreiken over woningventilatie die bruikbaar is in 
nieuwbouw en renovatieprojecten door basis ‘Programma’s van Eisen’ (PvE’s) op te 
stellen met daarbij een toelichting voor het gebruik. Deze instrumenten kunnen 
gebruikt worden om de eindkwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw en 
renovatieprojecten te waarborgen en om in het bouwproces van ontwerp tot en met 
oplevering te communiceren met professionele partijen zoals bouwers en installateurs. 
 

BBA Binnenmilieu heeft in opdracht van Aedes een basis PvE voor woningventilatie in 
nieuwbouw- en renovatieprojecten opgesteld voor de twee meest voorkomende typen 
ventilatiesysteem:  

1. Mechanische luchttoevoer en luchtafvoer met warmteterugwinning 
(balansventilatie, zie hoofdstuk 2); 

2. Natuurlijke luchttoevoer met mechanische luchtafvoer (mechanische afzuiging, 
zie hoofdstuk 3). 

Daarnaast is in dit hoofdstuk een toelichting uitgewerkt over het gebruik van de PvE’s . 
 

Let op:  dit is versie 2.0 van een groeidocument. In de toekomst wordt praktijkervaring 
met het document opgedaan, wat kan leiden tot een nieuwe versie. 
 
Doel 
Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis PvE dat medewerkers van 
woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van 
ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. 
 

De doelgroep bestaat uit medewerkers van corporaties. Vooraf is gesteld dat de PvE’s 
ook leesbaar moeten zijn voor personen zonder inhoudelijke technische kennis van 
ventilatiesystemen. Ook moeten de PvE’s gebruikt kunnen worden om bijv. aan 
aannemers of installateurs te geven en als onderdeel van de contractstukken te 
benutten. 
 

Het instrument bestaat uit 3 delen: 
• Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE’s (hoofdstuk 1).  
• PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); 
• PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, 

inclusief toelichting (hoofdstuk 3). 
 

Voor andere typen ventilatiesystemen die minder vaak toegepast worden (bijv. 
decentrale balansventilatie of een centrale luchtbehandelingskast voor meerdere 
woningen) is geen specifiek PvE uitgewerkt. Wanneer een afwijkend type ventilatie 
wordt toegepast dan zal het PvE daarvoor op maat gemaakt moeten worden. 
 

Overigens worden in dit document verder geen eisen benoemd t.a.v. brandveiligheid 
van woningen en het ventilatiesysteem. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd in het 
Bouwbesluit en worden daarom in dit stuk verder niet behandeld.  
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Toelichting gebruik PvE’s 
In nieuwbouw- en renovatieprojecten heeft de opdrachtgever (de corporatie) de kans 
om de eindprestaties van ventilatiesystemen te borgen en zo klachten van bewoners te 
voorkomen. De Programma’s van Eisen (PvE’s) in hoofdstuk 2 en 3 geven praktische 
handvatten om dit te doen. De PvE’s zijn zowel te gebruiken bij nieuwbouw als bij 
renovatie.  
 

Algemeen uitgangspunt is om het proces van ontwerp tot en met oplevering en de 
gebruiksfase als een ‘black box’ te benaderen (figuur 1). Hierdoor wordt voorkomen dat 
vanaf het begin in oplossingen gedacht wordt: er wordt niet omschreven hoe aan de 
prestatie-eisen voldaan moet worden, zodat adviseurs en ontwerpers de 
ontwerpvrijheid houden. Verschillende typen ventilatiesystemen hebben verschillende 
kenmerken die per project beoordeeld moeten worden, waarna een keuze gemaakt 
kan worden voor het toe te passen systeem.  
 

Black Box
PvE

Werkelijke 
prestaties

Gevraagde 
prestaties

Startfase Ontwerp & uitvoering 
proces

Gebruik en 
beheer  

Figuur 1: Het bouwproces als 'black box'. 
 
Overigens hoeft de opdrachtgever/corporatie niet op technisch detailniveau mee te 
kunnen praten met de ontwerpers en andere bouwprofessionals. Het belangrijkste voor 
de corporatie is: 
1) Dat aan het begin de juiste eisen gesteld worden, overeenkomend met de 

gewenste eindkwaliteit en dat deze worden vastgelegd in de contractstukken; 
2) Dat bij oplevering gecontroleerd wordt of aan de gestelde eisen voldaan wordt. 
 

Het bouwproces wordt dus (vanuit perspectief van de opdrachtgever) als black box 
benaderd. Aan de voorkant van het (bouw- of renovatie-)proces zullen in de 
contractstukken heldere, toetsbare prestatie-eisen vastgelegd moeten worden. Het is 
dus van essentieel belang dat het ‘ventilatie PvE’ integraal onderdeel van de 
contractstukken is. Het zal ook bij alle partijen die aan een project meewerken vooraf 
duidelijk moeten zijn dat het PvE leidend is.  
 

Vanaf het begin zal ook in de contractstukken vastgelegd worden dat uiteindelijk (bij 
oplevering) door een onafhankelijke partij een opleveringscontrole uitgevoerd gaat 
worden. Bij deze opleveringscontrole wordt getoetst aan het PvE. Met behulp van 
metingen en inspecties is dan objectief te bepalen of aan de gestelde prestatie-eisen is 
voldaan. Als uit de toetsing blijkt dat niet is voldaan aan de eisen, dan dient de 
uitvoerende partij de gebreken alsnog te herstellen. Om discussie achteraf te 
voorkomen, kan in contractstukken vastgelegd worden dat een deel van de 
aanneemsom t.b.v. het ventilatiesysteem (bijv. 20 of 30% van het totaal) pas wordt 
uitgekeerd nadat het ventilatiesysteem volledig is goedgekeurd door de onafhankelijke, 
toetsende partij. 
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Toelichting opbouw PvE teksten 
Er kan in beide PvE’s gekozen worden uit twee verschillende kwaliteitsniveaus:  
• Basis kwaliteitsniveau / klasse B; Het ventilatiesysteem voldoet aan de wettelijke 

eisen (Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw 1) en enkele aanvullende eisen. Hiermee 
wordt een ventilatiesysteem gemaakt  dat een kwaliteit levert die minimaal 
verwacht mag worden in een nieuw te bouwen woning. Dit niveau kan gebruikt 
worden bij standaard nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

• Plus kwaliteitsniveau / klasse A; Het ventilatiesysteem voldoet, aanvullend op 
het basis kwaliteitsniveau (klasse B), aan extra eisen uit richtlijnen waardoor een 
hoger kwaliteitsniveau geleverd wordt. Dit niveau kan gebruikt worden bij 
nieuwbouw- of renovatieprojecten waarbij een extra hoge kwaliteit gewenst is, 
zoals bij luxere woningen of woningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen (bijv. 
ouderen, mensen met een longaandoening). 

 
Er is bewust voor gekozen om als basis kwaliteitsniveau niet exact op de wettelijk 
verplichte eisen in te zetten. De wettelijke eisen (uit het Bouwbesluit) volstaan niet altijd 
om de kwaliteit van een ventilatiesysteem over de hele linie te kunnen garanderen. Zo 
wordt bijvoorbeeld niet in het Bouwbesluit omschreven dat oververhitting voorkomen 
moet worden en dat luchttoevoercomponenten de verse toevoerlucht niet mogen 
vervuilen (denk bijv. aan de warmtewisselaar en luchttoevoerkanalen bij 
balansventilatie). Er zijn in het ‘basis kwaliteitsniveau’ in de bijgaande PvE’s daarom 
aanvullend op wettelijke eisen ook enkele adviezen uit richtlijnen opgenomen.  
 
Per project kunnen de PvE’s verder op maat gemaakt worden met eisen die specifiek 
voor dat project van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: ‘De woning is voorzien van een 
gemotoriseerde afzuigkap met een capaciteit van minimaal 300 m3/uur en met een 
eigen, gescheiden kanaal direct naar buiten’.  
 

Let op dat naast de eisen uit het PvE ook andere voorschriften van toepassing zijn, 
zoals de montagevoorschriften van fabrikanten en brandveiligheidseisen uit het 
Bouwbesluit. Deze zullen aanvullend op de eisen uit het PvE altijd opgevolgd moeten 
worden. 
 

Overigens kunnen de PvE’s gebruikt worden voor alle verschillende woningtypen, 
inclusief bijv. appartementencomplexen. Bij de gestapelde bouw zijn er wel andere 
punten uit het PvE belangrijker, bijvoorbeeld over de uitvoering van 
gemeenschappelijke kanalen en mogelijke overlast van kookluchtjes etc. In de PvE’s is 
in de bewoording rekening gehouden met verschillende woningtypen, maar het kan zijn 
dat bij bepaalde projecten bijzondere aanvullende eisen benodigd zijn.  

                                                 
1 Het Bouwbesluit 2012 wordt in 2012 van kracht. Zie ook www.bouwbesluitonline.nl voor de actuele versie 
van het Bouwbesluit. Bij renovatieprojecten mag in bepaalde gevallen afgeweken worden van de 
nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. 

http://www.bouwbesluitonline.nl/
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Balansventilatie of toch natuurlijk ventileren? 
 

Per nieuwbouw- of renovatieproject zal in de ontwerpfase een afgewogen keuze 
gemaakt worden voor het meest geschikte type ventilatiesysteem. Het is niet zo dat per 
definitie één type systeem het beste is. Verschillende systemen hebben verschillende 
kenmerken, maar in de meeste gevallen kan met ieder type systeem (mits juist 
ontworpen en uitgevoerd) voldaan worden aan de gestelde prestatie-eisen. Dit geldt in 
mindere mate voor renovatieprojecten, omdat in de bestaande situatie bijvoorbeeld 
onvoldoende ruimte is om bepaalde installaties te kunnen plaatsen. 
 

Overigens: uit recent landelijk onderzoek, uitgevoerd door BBA Binnenmilieu en het 
RIVM in opdracht van het ministerie van VROM (thans: Infrastructuur en Milieu), blijkt 
dat zowel balansventilatie als natuurlijke toevoer met mechanische afvoer in 
nieuwbouw eengezinswoningen veel tekortkomingen vertonen. Het is dus niet zo dat 
met de keuze voor natuurlijke luchttoevoer met mechanische afzuiging per definitie een 
goed ventilatiesysteem gemaakt wordt.  
 

Zie http://www.binnenmilieu.nl/v2/bba/?id=141 of www.rijksoverheid.nl voor meer 
informatie en directe links naar de onderzoeksrapporten. 
 

Zie verder ook ISSO-publicatie 61 ‘Programma van Eisen en systeemkeuze voor 
ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen’ voor uitgebreide informatie en de 
eigenschappen per type ventilatiesysteem. 
 

http://www.binnenmilieu.nl/v2/bba/?id=141
http://www.rijksoverheid.nl/
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2  PVE BALANSVENTILATIE 
 
Met balansventilatie wordt verse lucht mechanisch toegevoerd en wordt lucht 
mechanisch afgezogen. In de centrale ventilatie-unit (per woning) wordt warmte uit de 
afgevoerde lucht overgedragen aan de verse buitenlucht (warmteterugwinning).  
 

Hierna wordt in paragraaf 2.1 eerst het PvE voor balansventilatie gepresenteerd, 
daarna (in paragraaf 2.2) wordt het PvE punt voor punt toegelicht. 
 

Ventilatie-unit
(balansventilatie)

Afblaas

Aanzuig

Badkamer

Keuken Woonkamer

SlaapkamerSlaapkamer

 
Figuur 2: Balansventilatiesysteem (blauw is luchttoevoer, rood is luchtafvoer). 
 
 



 Aedes basis PvE woningventilatie 
voor nieuwbouw en renovatie, versie 2.0 

 

8 
 

 

Thema/doel BASIS kwaliteitsniveau prestatie-eisen
(Klasse B)

PLUS kwaliteitsniveau prestatie-eisen
(Klasse A, aanvullend op klasse B eisen)

1. Het 
ventilatiesysteem 
garandeert 
voldoende 
luchttoevoer en 
luchtafvoer

De ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer en 
luchtafvoer voldoet aan de volgende eisen:
• In de stand 'laag' (meestal  stand 1): ≥ 20% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen;
• In de stand 'midden' (meestal stand 2): ≥ 40% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen;
• In de stand 'hoog' (meestal stand 3): ≥ 100% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen. 

Bij een bedieningsknop met meer dan 3 standen of een 
traploze bediening zijn minimaal bovengenoemde 
standen instelbaar.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
De ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer en 
luchtafvoer voldoet aan de volgende eisen:
• In de stand 'laag' (meestal  stand 1): ≥ 30% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen;
• In de stand 'midden' (meestal stand 2): ≥ 100% van 
de ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 
voor nieuwbouw woningen;
• In de stand 'hoog' (meestal stand 3): ≥ 150% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen. 

Bij een bedieningsknop met meer dan 3 standen of een 
traploze bediening zijn minimaal bovengenoemde 
standen instelbaar.

Ventilatiecapaciteiten worden bepaald volgens NEN 
1087.

De ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen zijn samengevat:
• Verblijfsgebied: 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte 
met een minimum van 7 dm3/s (luchttoevoer)
• Verblijfsruimten (woonkamer, slaapkamers): 0,7 dm3/s 
per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s 
(luchttoevoer)
• Keuken: 21 dm3/s (luchtafvoer)
• Badkamer: 14 dm3/s (luchtafvoer) 
• Toilet: 7 dm3/s (luchtafvoer)
Ten minste 50% van de toevoercapaciteit zoals 
hierboven genoemd vindt rechtstreeks van buiten 
plaats.

Ventilatiecapaciteiten worden bepaald volgens NEN 
1087.

De ventilatiecapaciteit voldoet in stand 'midden' 
(meestal stand 2) aanvullend op de eisen uit het 
Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw (zie ook klasse B) 
minimaal aan de onderstaande eisen:
• Luchtafvoer opstelruimte wasautomaat/wasdroger: 
   < 2,5 m2 vloeroppervlakte: minimaal 7 dm3/s en 
   > 2,5 m2 vloeroppervlakte: minimaal 14 dm3/s.
• Luchtafvoer bergruimte minimaal 7 dm3/s.

Ook zogenaamde 'onbenoemde' ruimten die 
logischerwijs als slaapkamer gebruikt kunnen worden 
zijn voorzien van luchttoevoer en luchtafvoer alsof het 
een verblijfsruimte (bijv. slaapkamer) is.

Overstroomvoorzieningen hebben voldoende capaciteit 
om de benodigde luchttoe- en afvoer in een ruimte in 
balans te krijgen. Dit betekent bijv. dat onder de 
binnendeur van een slaapkamer een kier van ca. 1,5 
cm hoog aanwezig is nadat de vloerafwerking is 
aangebracht of dat de deur is voorzien van een 
overstroomrooster.

Er wordt tegelijk met bovengenoemde 
ventilatiecapaciteiten voldaan aan de eisen gesteld 
aan het maximale geluidniveau van het 
ventilatiesysteem (zie punt 9).

2. Het 
ventilatiesysteem 
zorgt voor een 
goede doorspoeling 
van de ruimte

Er wordt in het ontwerp bij plaatsing van 
inblaasventielen rekening gehouden met de goede 
doorspoeling van verblijfsruimten (slaapkamers en 
woonkamer).

De afstand tussen inblaas- en afzuigventielen is 
minimaal 2 meter.

3. Het 
ventilatiesysteem is 
stil

Het eigen ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 
'hoog' (meestal stand 3) in een verblijfsruimte een 
volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatiegeluidniveau van ten hoogste 30 dB.

Het ventilatiesysteem van buurwoningen veroorzaakt 
in stand 'hoog' (meestal stand 3) in een verblijfsruimte 
een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatiegeluidniveau van ten hoogste 30 dB.

Tussen de ventilatie-unit en een verblijfsruimte zitten 
minimaal 2 deuren. De ventilatie-unit wordt in een 
aparte, afsluitbare ruimte gemonteerd en wordt niet 
gemonteerd op een wand grenzend aan een 
slaapkamer.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het eigen ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 
'midden' (meestal stand 2) in een verblijfsruimte een 
volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatiegeluidniveau van ten hoogste 30 dB. Deze 
geluideis geldt niet in stand 3, waarin een extra 
capaciteit van minimaal 150% van de Bouwbesluit-
eisen geventileerd wordt.

Het ventilatiesysteem van buurwoningen veroorzaakt 
in stand 'midden' (meestal stand 2) in een 
verblijfsruimte een volgens NEN 5077 bepaald 
karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste 
30 dB.

Aedes basis PvE woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie, versie 2.0
BALANSVENTILATIE
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BALANSVENTILATIE  
4. Het 
ventilatiesysteem 
voegt geen 
verontreinigingen 
toe aan de verse 
buitenlucht

De verdunningsfactor tussen de opening voor 
buitenluchtaanzuig en vervuilingsbronnen zoals de 
afblaas van ventilatielucht, rookgassen en 
rioolontluchting voldoet aan Bouwbesluit en NEN 1087 
(verdunningsfactor < 0,01). 

Luchttoevoercomponenten (o.a. toevoerkanalen, 
ventielen en ventilatie-unit) worden tijdens de 
bouwfase schoon (stofvrij) gehouden conform de eisen 
uit NEN-EN 15780 Annex F, klasse 'gemiddeld'. Dit 
betekent o.a. dat onderdelen van het ventilatiesysteem 
(o.a. de unit en en kanalen) op de bouwplaats 
beschermd moeten worden tegen vocht en vuil, op een 
schone bouwplaats gemonteerd moeten worden en dat 
het uiteinde van kanalen direct na montage wordt 
afgedopt.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
De opening voor buitenluchtaanzuig is op een afstand 
van minimaal 5 meter geplaatst van vervuilingsbronnen 
zoals de afblaas van ventilatielucht, rookgassen en 
rioolontluchting.

De opening voor buitenluchtaanzuig bevindt zich 
minimaal 0,5 meter boven het dakoppervlak en vindt 
niet plaats onder de dakpannen of nabij de dakgoot.

Luchttoevoercomponenten (o.a. toevoerkanalen, 
ventielen en ventilatie-unit) worden tijdens de 
bouwfase schoon (stofvrij) gehouden conform de eisen 
uit NEN-EN 15780 Annex F, klasse 'hoog'. Dit betekent 
o.a. dat onderdelen van het ventilatiesysteem (o.a. de 
unit en en kanalen) in aanvulling op klasse B vanaf de 
fabriek geseald zijn en tijdens transport beschermd 
worden tegen vocht en vuil.

Er bevindt zich geen olie- of vetresidu (afkomstig van 
het fabrikageproces) in de ventilatiekanalen voor 
luchttoevoer.

5. Het 
ventilatiesysteem 
zorgt voor de afvoer 
van kookluchtjes en 
kookvocht

Er is een afzuigkap boven het kooktoestel aanwezig 
met een capaciteit van minimaal 150 m3/uur.

Afzuigkappen in een appartementencomplex of van 
meerlaagse woningen die direct aangesloten zijn op 
een gemeenschappelijk kanaal zijn voorzien van een 
terugslagklep die in gesloten toestand 100% luchtdicht 
is.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Er is een gemotoriseerde afzuigkap boven het 
kooktoestel aanwezig met een capaciteit van minimaal 
300 m3/uur en met een eigen (separaat) afvoerkanaal 
direct naar buiten.

6. Het 
ventilatiesysteem 
leidt niet tot extra 
oververhitting ‘s 
zomers

Ventilatiesystemen met warmteterugwinning (WTW) 
zijn voorzien van een bypass.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Ventilatiesystemen met warmteterugwinning (WTW) 
zijn voorzien van een ‘100%’ bypass waarbij de 
volledige luchtstroom voor luchttoevoer of luchtafvoer 
om de warmtewisselaar heen geleid wordt (bijv. met 
een faceklep).

7. Het 
ventilatiesysteem is 
tochtvrij

Het ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 3 een 
luchtsnelheid in de leefzone van maximaal 0,2 m/s bij 
gesloten ramen en deuren.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 2 een 
luchtsnelheid in de leefzone van maximaal 0,15 m/s bij 
gesloten ramen en deuren.

De temperatuur van de inblaaslucht is in het 
stookseizoen minimaal 16°C (bij een 
binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur 
van -10°C).

Inducerende inblaasventielen blazen horizontaal in. Er 
worden dus bijv. geen rondom inblazende ventielen in 
de muur of boven een binnendeur geplaatst.

8. Er zijn 
spuiventilatie-
voorzieningen 
aanwezig in de 
buitengevel

Elke verblijfsruimte heeft een spuivoorziening (minimaal 
een beweegbaar raam) met een capaciteit van 
minimaal 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte 
(verblijfsgebied minimaal 6 dm3/s per m2), bepaald 
conform NEN 1087.

Spuivoorzieningen (bijv. te openen ramen of deuren) 
zijn voorzien van een uitzetmechanisme dat op 
meerdere standen fixeerbaar is, inclusief een 
kierstand.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Er is in de keuken een directe toevoer van verse 
buitenlucht aanwezig middels een te openen geveldeel.

Het hang- en sluitwerk is aantoonbaar inbraakveilig in 
de kierstand.
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9. Het 
ventilatiesysteem is 
eenvoudig en snel 
door bewoners naar 
eigen wens in te 
stellen

Het ventilatiesysteem heeft zowel in de keuken als in 
de badkamer een aparte bedieningsknop, tenzij het een 
gelijkvloerse woning betreft met een 
gebruiksoppverlakte ≤ 75m2 (dan volstaat 1 knop). De 
bedieningsknop is zo ingesteld dat in elk geval in de 
hoogstand voldaan wordt aan de eis voor 
ventilatiecapaciteit uit punt 1. 

Er is een aparte, goed bereikbare, mogelijkheid om het 
ventilatiesysteem uit te schakelen in het geval van 
calamiteiten (bijv. een buitenbrand).  Deze 
'calamiteitenschakelaar' is bijvoorbeeld een aan/uit 
schakelaar, een aparte gemarkeerde groep in de 
meterkast of een eenvoudig te ontkoppelen stekker 
van de ventilatie-unit. De 'calamiteitenschakelaar' 
wordt niet geintegreerd in de meerstandenknop.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het ventilatiesysteem heeft zowel in de keuken als in 
de badkamer een aparte bedieningsknop waarbij in elk 
geval in de middenstand voldaan wordt aan de eis 
voor ventilatiecapaciteit uit punt 1.

10. Het 
ventilatiesysteem is 
eenvoudig te 
onderhouden

De ventilatie-unit is zo geplaatst dat er voldoende 
ruimte is voor onderhoud, minimaal conform de 
voorschriften van de fabrikant van de ventilatie-unit.

Componenten die onderhoud behoeven, zoals kleppen, 
(gemeenschappelijke) kanalen en geluiddempers zijn 
eenvoudig toegankelijk voor inspectie en onderhoud. 
Waar nodig worden inspectieluiken geplaatst om 
inspectie en onderhoud mogelijk te maken.

Ventilatiekanalen inclusief hulpstukken en bochten zijn 
inwendig glad uitgevoerd om ophoping van vuil te 
voorkomen en efficiënte kanaalreiniging mogelijk te 
maken.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Er is op een voor bewoners zichtbare plaats een 
indicatielampje of soortgelijk aanwezig voor 
filtervervanging, bijv. geïntegreerd met een 
bedieningsschakelaar.

11. Het 
ventilatiesysteem is 
voorzien van een 
onderhoudscontract

Er is een onderhoudscontract opgesteld conform de 
bepalingen in ISSO-publicatie 63 met een kwaliteit en 
frequentie waarmee de prestaties conform alle eisen 
uit het PvE gedurende de gebruiksfase worden 
geborgd.

Het onderhoudscontract omvat minimaal jaarlijks 
inwendige inspectie en reiniging van de ventilatie-unit 
inclusief warmtewisselaar en toevoerventielen en er 
wordt een extra set filters achtergelaten zodat 
bewoners deze na een half jaar kunnen vervangen.

Luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen in de woningen 
en evt. gemeenschappelijke kanalen worden minimaal 
eens per 8 jaar gereinigd middels de vacuüm 
borstelmethode.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het onderhoudscontract omvat minimaal jaarlijks 
inwendige inspectie en reiniging van de ventilatie-unit 
inclusief warmtewisselaar en er worden drie extra sets 
filters achtergelaten zodat bewoners deze ieder 
kwartaal kunnen vervangen.

Luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen in de woningen 
en evt. gemeenschappelijke kanalen worden minimaal 
eens per 5 jaar gereinigd middels de vacuüm 
borstelmethode.

12. Het 
ventilatiesysteem is 
voorzien van een 
gebruiksinstructie

Er is een duidelijke, op maat gemaakte 
gebruiksinstructie voor bewoners die in 'lekentaal' 
weergeeft hoe het systeem gebruikt dient te worden en 
welk onderhoud door bewoners uitgevoerd moet 
worden.

De gebruiksinstructie bevindt zich op een makkelijk 
bereikbare plaats nabij de ventilatie-unit.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Bewoners krijgen naast de schriftelijke instructie ook 
een mondelinge gebruiksinstructie.
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Toelichting PvE Balansventilatie 
 
Hieronder wordt per eis uit het PvE voor balansventilatie een korte toelichting gegeven. 
Zie voor meer informatie ook de verschillende publicaties in de bronnenlijst. 
 
1. Het ventilatiesysteem garandeert voldoende luchttoevoer en luchtafvoer 
Ventilatiecapaciteiten worden in de regelgeving vaak uitgedrukt in dm3/s of l/s. Deze 
zijn om te rekenen naar m3/uur met de volgende formule: 

Capaciteit in m3/uur = (capaciteit in l/s of dm3/s) x 3,6 
 
De capaciteit voor luchttoevoer zoals vereist in het Bouwbesluit moet voor minimaal 
50% bestaan uit verse lucht dat direct van buiten wordt toegevoerd. Een deel van de 
toegevoerde lucht mag dus afkomstig zijn uit een andere ruimte van de verblijfswoning. 
 
Zie de praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie voor meer informatie en 
voorbeeldberekeningen (Valk, 2005). Let op: in september 2011 wordt een vernieuwde 
uitgave van deze publicatie verwacht waarin de aanstaande wijzigingen van het 
Bouwbesluit (versie 2012) verwerkt zullen zijn. 
 
Een overstroomvoorziening is meestal een kier onder of een rooster in een binnendeur 
waardoor lucht bijv. van de slaapkamer naar de gang kan stromen. De doorlaat 
(oppervlakte) van een overstroomvoorziening is minimaal 12 cm2 per dm3/s dat er 
doorheen moet stromen. In een slaapkamer waar bijv. 7 dm3/s wordt toegevoerd moet 
de overstroomvoorziening dus minimaal 7 x 12 = 84 cm2 groot zijn. Dat is dus een ca. 1 
cm hoge kier onder de binnendeur. Overigens hebben opdekdeuren doorgaans 
rondom de deur een kier, dat ook meegeteld mag worden voor de capaciteit van de 
overstroomvoorziening.  
 
Bij de bepaling van de capaciteit van overstroomvoorzieningen dient rekening te 
worden gehouden met nog aan te brengen vloerbedekking. Ga uit van een dikte van de 
vloerbedekking inclusief ondervloer van minimaal 1,5 cm gerekend vanaf de 
onafgewerkte vloer. 
 
2. Het ventilatiesysteem zorgt voor een goede doorspoeling van de ruimte 
Met goede doorspoeling wordt bedoeld dat de toegevoerde verse lucht in de hele 
ruimte terecht komt en dat er dus bijvoorbeeld geen ‘dode’ hoeken zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld bereikt worden door aan de gevelzijde lucht toe te voeren en aan de kern 
(bij de binnendeur) lucht af te zuigen. 
 
3. Het ventilatiesysteem is stil 
Het installatiegeluidniveau wordt bepaald volgens NEN 5077 of BRL 8010. 
 
Zaken om op te letten t.a.v. geluidniveau zijn: 

• Monteer geluiddempers volgens voorschrift van de fabrikant, met minimaal een 
lengte van 100 cm op de het toevoerkanaal naar de woning en 50 cm op de het 
afvoerkanaal van de woning.  

• Monteer geluiddempers niet in een bocht, maar zo recht mogelijk en volledig 
uitgerekt. 
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• Houd rekening met voldoende ruimte onder of boven de ventilatie-unit voor de 
geluiddempers. 

• Plaats de ventilatie-unit op een steenachtige wand met voldoende massa 
(minimaal 200 kg/m2) en/of (als een zware wand niet aanwezig is) op een 
trillingsvrije montagesteun.  

• Zorg ervoor dat er minimaal 2 deuren zitten tussen de ventilatie-unit en een 
verblijfsruimte. Dat betekent dat een ventilatie-unit niet op een open zolder mag 
staan of in een inbouwkast in een verblijfsruimte. 

 
Bij het ontwerp van het ventilatiesysteem zijn verder o.a. bochten in kanalen, de 
kanaaldiameter (niet te klein) en het type (inblaas)ventielen kritische factoren t.a.v. het 
geluidniveau. 
 
Houdt er rekening mee dat na verloop van tijd het installatiegeluidniveau toeneemt, met 
name bij onvoldoende onderhoud. Het is daarom ook voor het installatiegeluid van 
belang om goed (preventief) onderhoud uit te laten voeren. Zie ook punt 4 en 5. 
 
4. Het ventilatiesysteem voegt geen verontreinigingen toe aan de verse 
buitenlucht 
De verdunningsfactor kan indicatief berekend worden met de online rekenhulp van 
BWTinfo op www.bwtinfo.nl onder ‘rekenhulpjes’ en dan ‘Rekenblad 
verdunningsfactor’. Let op: deze rekentool is een vereenvoudigde methode van de 
rekenmethode uit NEN 1087 en geldt alleen als indicatieve bepaling. Er zal altijd ook 
een berekening volgens NEN 1087 gemaakt moeten worden om aan te tonen dat het 
(definitieve) ontwerp voldoet aan de eisen. 
 
Bij klasse A is het niet toegestaan een 'gecombineerde dakkap' toe te passen waarbij 
luchtaanzuig en luchtafblaas gecombineerd zijn in één 'schoorsteen'. 
 
Om ventilatiecomponenten schoon te houden moeten verschillende maatregelen 
getroffen worden.  Zie de volgende tabel voor de maatregelen die vereist worden 
volgens NEN-EN 15780 Ontw., Rehva Guidebook 8 en ISSO-publicatie 62 (pagina 76). 
 
Tabel 1: Maatregelen om het inwendige van ventilatiesystemen schoon te houden (bron: 
NEN-EN 15780 en ISSO-publicatie 62). 
Klasse Fabrieks af 

geseald 
Bescherming 
tijdens transport 

Bescherming 
tijdens opslag 
bouwplaats 1 

Installatie op 
schone 
bouwplaats 2 

Uiteinde kanaal 
afgedopt na 
installatie 

Basis 3 Nee Nee Nee Nee Ja 
Gemiddeld Nee Nee Ja Ja Ja 
Hoog Ja Ja Ja Ja Ja 
1 De ruimte voor de opslag van luchtkanalen op de bouwplaats moet schoon, droog en stofvrij zijn. Dit kan betekenen 
dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, zodat een droge vloer en bescherming tegen water van 
bovenaf is gegarandeerd. 
2 De werkplek moet schoon en beschermd zijn tegen weersinvloeden. Voorafgaand aan de installatie moeten overtollige 
stofresten worden verwijderd van de inwendige oppervlakken van de luchtkanalen. 
3 Let op: het niveau ‘Basis’ is alleen bedoeld voor ruimten met een tijdelijke bezetting. Een woning valt daar dus niet 
onder en zal altijd minimaal klasse ‘Gemiddeld’ moeten zijn. 
 
Als zich in de kanalen nog olie- of vetresidu bevindt afkomstig van het fabricageproces, 
dan zal dit verwijderd moeten worden voordat de woning in gebruik wordt genomen. 
 
 

http://www.bwtinfo.nl/
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Overigens staan nog uitgebreidere eisen t.a.v. hygiëne van ventilatiesystemen in de 
Duitse richtlijn VDI 6022 ‘Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und 
Geräte’. 
 
5. Het ventilatiesysteem zorgt voor de afvoer van kookluchtjes en kookvocht 
Het wordt aanbevolen een raam met kierstand in de keuken aan te brengen, die open 
kan als gekookt wordt.  
 
Een terugslagklep zorgt ervoor dat het kanaal wordt afgesloten als de afzuigkap uit 
staat, zodat luchtjes uit andere woningen niet door het kanaal naar binnen kunnen 
stromen. 
 
Er wordt bij klasse A geen gebruik gemaakt van recirculatie afzuigkappen of 
afzuigkappen die aangesloten zijn op de mechanische luchtafzuiging. 
 
Om tocht te vermijden is het belangrijk om een afzuigkap met meerder standen te 
kiezen, zodat niet alleen de maximale stand wordt gebruikt. Om te voorkomen dat 
koude vanuit de afzuigkap naar binnen komt, dient een terugslapklep geplaatst te zijn. 
 
6. Het ventilatiesysteem leidt niet tot extra oververhitting ’s zomers 
Er dient ook rekening te worden gehouden met bouwkundige maatregelen om 
oververhitting te beperken. Beperk met name de externe warmtelast. Bijvoorbeeld door 
enige beperking van het glaspercentage op het zuiden en westen en de toepassing 
van (automatische, niet te windgevoelige) buitenzonwering. 
 
Als er geen bypass aanwezig is, dan zal de warmteterugwinning er voor zorgen dat de 
warmte die in de zomer in de woning aanwezig is ook in de woning blijft. Als het bijv. 
aan het eind van een warme zomerdag binnen erg warm is, terwijl het buiten al afkoelt, 
dan is warmteterugwinning niet gewenst. Een bypass op de warmtewisselaar zorgt 
ervoor dat lucht niet meer over de warmtewisselaar stroomt, zodat verse buitenlucht 
niet wordt voorverwarmd en dus de koelere buitenlucht direct naar binnen stroomt.  
 
Er bestaan 2 typen bypass. Er is een soort dat een deel van de lucht om de 
warmtewisselaar (WTW) heen voert. Een klein deel lucht blijft dan over de WTW 
stromen, waardoor een deel warmte in de woning zal blijven. Een ander type bypass 
zorgt ervoor dat de luchtstroom 100% om de WTW wordt geleid, waardoor geen 
warmteterugwinning meer mogelijk is. Dit gebeurt meestal met een gemotoriseerde 
klep die op de warmtewisselaar zit (een zgn. ‘faceklep’). Een ‘100% bypass’ is het 
beste in het voorkomen van oververhitting in de zomer. 
 
7. Het ventilatiesysteem is tochtvrij 
De eisen aan de luchtsnelheid (t.a.v. tocht risico) uit het Bouwbesluit gelden voor de 
‘leefzone’. Dit is het gedeelte van een verblijfsruimte waarin mensen doorgaans 
verblijven. De leefzone is gedefinieerd als het gebied vanaf 1 meter van de 
buitengevel, 0,2 meter van binnenwanden en tot een hoogte van 1,8 meter. 
 
Doorgaans wordt balansventilatie ontworpen met ronde toevoerventielen die lucht met 
vrij hoge snelheid (‘inducerend’) in de ruimte blazen. Dit type ventilatie wordt ook wel 
mengventilatie genoemd omdat de verse toevoerlucht mengt met de ruimtelucht. Bij dit 
soort mengventilatie is de plaatsing van de toevoerventielen bepalend voor het 
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tochtrisico. Toevoerventielen mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij elkaar geplaatst 
worden (minimaal 1 meter), of te dicht bij een obstakel zoals een muur of een plek 
waar bewoners waarschijnlijk een kast gaan plaatsen (minimaal 0,5 meter). Eventueel 
kunnen ventielen met een zogenaamde ‘schone sector’ gebruikt worden, die lucht niet 
rondom uitblazen. Let wel op dat deze ventielen minder lucht kunnen toevoeren, 
waardoor er mogelijk meer nodig zijn per kamer om de eisen voor luchttoevoer te 
halen. 
 
Als een ander ventilatieprincipe wordt toegepast, zoals verdringingsventilatie, dan 
gelden andere voorwaarden om tochtvrij te kunnen ventileren. Toevoerroosters moeten 
dan bijvoorbeeld juist laag in de ruimte geplaatst worden. Zie voor meer informatie over 
verdringingsventilatie ook Rehva Guidebook 1 (ook in het Nederlands verkrijgbaar). 
 
8. Er zijn spuiventilatievoorzieningen aanwezig in de buitengevel 
Te openen ramen of andere spuiventilatievoorzieningen (bijv. een balkondeur) moeten 
in iedere verblijfsruimte aanwezig zijn, dus ook wanneer bijv. buitengeluidbelasting 
hogere eisen stelt aan de geluidwerendheid van de gevel. 
 
9. Het ventilatiesysteem is eenvoudig een snel door bewoners naar eigen wens 
in te stellen 
Op de bedieningsknop is in één oogopslag af te lezen in welke stand het 
ventilatiesysteem staat en hoe het systeem in een andere stand kan worden gezet. 
 
De ‘calamiteitenschakelaar’ wordt niet geïntegreerd met de meerstandenknop. 
 
De calamiteitenschakelaar is bijvoorbeeld een goed bereikbare stekker of een 
duidelijke aan/uit-knop nabij de ventilatie-unit of een aparte groep in de meterkast. Op 
deze schakelaar moet duidelijk zijn of de ventilatie-unit aan of uit staat, bijvoorbeeld 
met een indicatielampje. 
 
10. Het ventilatiesysteem is eenvoudig te onderhouden 
Doorgaans is minimaal 0,5 meter vóór de ventilatie-unit aan vrije ruimte nodig om 
onderhoud uit te kunnen voeren (o.a. openen van de ventilatie-unit, vervangen van 
filters, reinigen van het inwendige, verwijderen van de warmtewisselaar). Houd ook 
rekening met de bereikbaarheid van filters en het kunnen verwijderen en schoonmaken 
van de warmtewisselaar. 
 
Geluiddempende slangen en (brand)kleppen moeten eenvoudig bereikbaar zijn voor 
inspectie en onderhoud (ook voor evt. vervanging) en worden daarom niet weggewerkt 
in een bouwkundige schacht. 
 
Bij klasse A: In het ontwerp moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid 
van kanalen voor het schoonmaken. Moeilijk te reinigen componenten moeten goed 
bereikbaar zijn en in het kanalenstelsel worden bijv. zo min mogelijk haakse bochten 
en T-stukken gebruikt. Zie NEN-EN 12097 en NEN-EN 13779 voor eisen aan de 
locatie van inspectieluiken. Deze normen gaan (deels) over kantoren, maar kunnen als 
uitgangspunt dienen voor woningventilatiesystemen.  
 
11. Het ventilatiesysteem is voorzien van een onderhoudscontract  
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Het onderhoudscontract heeft als doel om de prestaties van het ventilatiesysteem 
conform de eisen uit het PvE gedurende de hele gebruiksfase te waarborgen. In de 
onderhoudsinstructie staat duidelijk omschreven welk onderhoud de corporatie uitvoert 
en voor welk onderhoud de bewoner verantwoordelijk is.  
 
Stem onderhoud af op de locatie (denk aan vervuiling van de buitenlucht), het type 
systeem en het verwacht gebruik van de woning. 
 
Zie bijlage 1 voor een voorbeeld onderhoudscontract voor balansventilatie. ISSO-
publicatie 63 bevat richtlijnen en aanwijzingen voor onderhoud van verschillende 
woningventilatiesystemen. 
 
Als een motorloze afzuigkap wordt aangesloten op het balansventilatie systeem, dan 
zal het ventilatiesysteem (o.a. kanalen, geluiddempers en ventilatie-unit) eerder 
vervuild raken en is dus een hogere onderhoudsfrequentie nodig. 
 
12. Het ventilatiesysteem is voorzien van een gebruiksinstructie 
De gebruiksinstructie is bedoeld voor de bewoners en bevat zowel instructies over het 
gebruik (o.a. welke stand wanneer gebruiken) en het onderhoud (o.a. wat gebruikers 
zelf moeten doen en hoe dat moet). De gebruiksinstructie is een beknopt document, 
geschreven in eenvoudige, praktische bewoordingen ('lekentaal'). Om de 
gebruiksinstructie te testen op leesbaarheid en duidelijkheid wordt het bij voorkeur 
eerst aan een paar bewoners van het betreffende pand voorgelegd ter controle. 
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3 PVE NATUURLIJKE TOEVOER MET 
MECHANISCHE AFVOER 

 
Bij natuurlijke luchttoevoer met mechanische luchtafvoer komt verse lucht meestal via 
gevelroosters (of: ‘dauerluftung’) die bijv. boven ramen geplaatst zijn de woning binnen. 
In de keuken, badkamer en toilet wordt de lucht door een afzuigbox afgezogen en naar 
buiten gebracht.  
 

Hierna wordt in paragraaf 3.1 eerst het PvE voor natuurlijke toevoer met mechanische 
afvoer gepresenteerd, daarna (in paragraaf 3.2) wordt het PvE punt voor punt 
toegelicht. 
 
 

Afzuigunit
(afzuigbox)

Afblaas

Luchttoevoer 
via ventilatierooster 

in de gevel

Badkamer

Keuken

Woonkamer

Slaapkamer

Luchttoevoer 
via ventilatierooster 

in de gevel

Luchttoevoer 
via ventilatierooster 

in de gevel

 
Figuur 3: Mechanische afzuiging met natuurlijke luchttoevoer (blauw is luchttoevoer, 
rood is luchtafvoer). 
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Thema/doel BASIS kwaliteitsniveau prestatie-eisen
(Klasse B)

PLUS kwaliteitsniveau prestatie-eisen
(Klasse A, aanvullend op klasse B eisen)

1. Het 
ventilatiesysteem 
garandeert 
voldoende 
luchttoevoer en 
luchtafvoer

De ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer en 
luchtafvoer voldoet aan de volgende eisen:
• In de stand 'laag' (meestal  stand 1): ≥ 20% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen;
• In de stand 'midden' (meestal stand 2): ≥ 40% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen;
• In de stand 'hoog' (meestal stand 3): ≥ 100% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen. 

Bij een bedieningsknop met meer dan 3 standen of een 
traploze bediening zijn minimaal bovengenoemde 
standen instelbaar.

Ventilatiecapaciteiten worden bepaald volgens NEN 
1087.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
De ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer en 
luchtafvoer voldoet aan de volgende eisen:
• In de stand 'laag' (meestal  stand 1): ≥ 30% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen;
• In de stand 'midden' (meestal stand 2): ≥ 100% van 
de ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 
voor nieuwbouw woningen;
• In de stand 'hoog' (meestal stand 3): ≥ 150% van de 
ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen. 

Bij een bedieningsknop met meer dan 3 standen of een 
traploze bediening zijn minimaal bovengenoemde 
standen instelbaar.

Ventilatiecapaciteiten worden bepaald volgens NEN 
1087.

Ventilatiecapaciteiten worden bepaald volgens NEN 
1087.

De ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor 
nieuwbouw woningen zijn samengevat:
• Verblijfsgebied: 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte 
met een minimum van 7 dm3/s (luchttoevoer)
• Verblijfsruimten (woonkamer, slaapkamers): 0,7 dm3/s 
per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s 
(luchttoevoer)
• Keuken: 21 dm3/s (luchtafvoer)
• Badkamer: 14 dm3/s (luchtafvoer) 
• Toilet: 7 dm3/s (luchtafvoer)
Ten minste 50% van de toevoercapaciteit zoals 
hierboven genoemd vindt rechtstreeks van buiten 
plaats.

De ventilatiecapaciteit voldoet in stand 'midden' 
(meestal stand 2) aanvullend op de eisen uit het 
Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw (zie ook klasse B) 
minimaal aan de onderstaande eisen:
• Luchtafvoer opstelruimte wasautomaat/wasdroger: 
   < 2,5 m2 vloeroppervlakte: minimaal 7 dm3/s en 
   > 2,5 m2 vloeroppervlakte: minimaal 14 dm3/s.
• Luchtafvoer bergruimte minimaal 7 dm3/s.

Ook zogenaamde 'onbenoemde' ruimten die 
logischerwijs als slaapkamer gebruikt kunnen worden 
zijn voorzien van luchttoevoer en luchtafvoer alsof het 
een verblijfsruimte (bijv. slaapkamer) is.

Overstroomvoorzieningen hebben voldoende capaciteit 
om de benodigde luchttoe- en afvoer in een ruimte in 
balans te krijgen. Dit betekent bijv. dat onder de 
binnendeur van een slaapkamer een kier van ca. 1,5 
cm hoog aanwezig is nadat de vloerafwerking is 
aangebracht of dat de deur is voorzien van een 
overstroomrooster.

Er wordt tegelijk met bovengenoemde 
ventilatiecapaciteiten voldaan aan de eisen gesteld 
aan het maximale geluidniveau van het 
ventilatiesysteem (zie punt 9).

2. Het 
ventilatiesysteem 
zorgt voor een 
goede doorspoeling 
van de ruimte

Er wordt in het ontwerp bij plaatsing van de natuurlijke 
luchttoevoer rekening gehouden met de goede 
doorspoeling van verblijfsruimten (slaapkamers en 
woonkamer).

3. Het 
ventilatiesysteem is 
stil

Het eigen ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 
'hoog' (meestal stand 3) in een verblijfsruimte een 
volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatiegeluidniveau van ten hoogste 30 dB.

Het ventilatiesysteem van buurwoningen veroorzaakt 
in stand 'hoog' (meestal stand 3) in een verblijfsruimte 
een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatiegeluidniveau van ten hoogste 30 dB.

De afzuigunit wordt in een aparte, afsluitbare ruimte 
gemonteerd en wordt niet gemonteerd op een wand 
grenzend aan een slaapkamer.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het eigen ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 
'midden' (meestal stand 2) in een verblijfsruimte een 
volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek 
installatiegeluidniveau van ten hoogste 30 dB. Deze 
geluideis geldt niet in stand 3, waarin een extra 
capaciteit van minimaal 150% van de Bouwbesluit-
eisen geventileerd wordt.

Het ventilatiesysteem van buurwoningen veroorzaakt 
in stand 'midden' (meestal stand 2) in een 
verblijfsruimte een volgens NEN 5077 bepaald 
karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste 
30 dB.

Tussen de afzuigunit en een verblijfsruimte zitten 
minimaal 2 deuren.
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4. Het 
ventilatiesysteem 
voegt geen 
verontreinigingen 
toe aan de verse 
buitenlucht

De verdunningsfactor tussen de opening voor 
buitenluchtaanzuig (de natuurlijke gevelroosters) en 
vervuilingsbronnen zoals de afblaas van ventilatielucht, 
rookgassen en rioolontluchting voldoet aan 
Bouwbesluit en NEN 1087 (verdunningsfactor < 0,01). 

Luchttoevoercomponenten (m.n. de natuurlijke 
gevelroosters) worden tijdens de bouwfase schoon 
(stofvrij) gehouden conform de eisen uit NEN-EN 
15780 Annex F, klasse 'gemiddeld'. Dit betekent o.a. 
dat de toevoercomponenten (gevelroosters) op de 
bouwplaats beschermd moeten worden tegen vocht en 
vuil, op een schone bouwplaats gemonteerd moeten 
worden en dat gevelroosters direct na montage 
beschermd moeten worden tegen (bouw)stof en vuil.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
De openingen voor verse luchttoevoer (de buitenkant 
van de natuurijke gevelroosters) zijn op een afstand 
van minimaal 5 meter geplaatst van vervuilingsbronnen 
zoals de afblaas van ventilatielucht, rookgassen en 
rioolontluchting.

Luchttoevoercomponenten (m.n. de natuurlijke 
gevelroosters) worden tijdens de bouwfase schoon 
(stofvrij) gehouden conform de eisen uit NEN-EN 
15780 Annex F, klasse 'hoog'. Dit betekent o.a. dat de 
toevoercomponenten in aanvulling op klasse B vanaf 
de fabriek geseald zijn en tijdens transport beschermd 
worden tegen vocht en vuil.

5. Het 
ventilatiesysteem 
zorgt voor de afvoer 
van kookluchtjes en 
kookvocht

Er is een afzuigkap boven het kooktoestel aanwezig 
met een capaciteit van minimaal 150 m3/uur.

Afzuigkappen in een appartementencomplex of van 
meerlaagse woningen die direct aangesloten zijn op 
een gemeenschappelijk kanaal zijn voorzien van een 
terugslagklep die in gesloten toestand 100% luchtdicht 
is.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Er is een gemotoriseerde afzuigkap boven het 
kooktoestel aanwezig met een capaciteit van minimaal 
300 m3/uur en met een eigen (separaat) afvoerkanaal 
direct naar buiten.

6. Het 
ventilatiesysteem 
leidt niet tot extra 
oververhitting ‘s 
zomers

n.v.t.

7. Het 
ventilatiesysteem is 
tochtvrij

Het ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 3 een 
luchtsnelheid in de leefzone van maximaal 0,2 m/s bij 
gesloten ramen en deuren.

Componenten voor natuurlijke luchttoevoer 
(gevelroosters) zijn winddruk onafhankelijk (ofwel: 
zelfregelend) en zijn door de bewoner eenvoudig 
handmatig afsluitbaar.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het ventilatiesysteem veroorzaakt in stand 2 een 
luchtsnelheid in de leefzone van maximaal 0,15 m/s bij 
gesloten ramen en deuren.

8. Er zijn 
spuiventilatie-
voorzieningen 
aanwezig in de 
buitengevel

Elke verblijfsruimte heeft een spuivoorziening (minimaal 
een beweegbaar raam) met een capaciteit van 
minimaal 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte 
(verblijfsgebied minimaal 6 dm3/s per m2), bepaald 
conform NEN 1087.

Spuivoorzieningen (bijv. te openen ramen of deuren) 
zijn voorzien van een uitzetmechanisme dat op 
meerdere standen fixeerbaar is, inclusief een 
kierstand.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Er is in de keuken een directe toevoer van verse 
buitenlucht aanwezig middels een te openen geveldeel.

Het hang- en sluitwerk is aantoonbaar inbraakveilig in 
de kierstand.
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9. Het 
ventilatiesysteem is 
eenvoudig en snel 
door bewoners naar 
eigen wens in te 
stellen

Componenten voor luchttoevoer (bijv. gevelroosters) 
zijn eenvoudig bedienbaar op ca. 1,2 meter hoogte 
(bijv. middels een bedieningskoord of - stang) en er is 
eenvoudig zichtbaar in welke stand deze voorzieningen 
staan. Verder zijn componenten voor luchttoevoer in 
meerdere standen instelbaar (dus niet alleen 
open/dicht).

Het ventilatiesysteem heeft zowel in de keuken als in 
de badkamer een aparte bedieningsknop, tenzij het een 
gelijkvloerse woning betreft met een 
gebruiksoppverlakte ≤ 75m2 (dan volstaat 1 knop). De 
bedieningsknop is zo ingesteld dat in elk geval in de 
hoogstand voldaan wordt aan de eis voor 
ventilatiecapaciteit uit punt 1. 

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Componenten voor luchttoevoer (gevelroosters) zijn 
traploos instelbaar.

Het ventilatiesysteem heeft zowel in de keuken als in 
de badkamer een aparte bedieningsknop waarbij in elk 
geval in de middenstand voldaan wordt aan de eis 
voor ventilatiecapaciteit uit punt 1.

Er is een aparte, goed bereikbare, mogelijkheid om het 
ventilatiesysteem uit te schakelen in het geval van 
calamiteiten (bijv. een buitenbrand).  Deze 
'calamiteitenschakelaar' is bijvoorbeeld een aan/uit 
schakelaar, een aparte gemarkeerde groep in de 
meterkast of een eenvoudig te ontkoppelen stekker 
van de afzuigunit. De 'calamiteitenschakelaar' wordt 
niet geintegreerd in de meerstandenknop.

10. Het 
ventilatiesysteem is 
eenvoudig te 
onderhouden

De afzuigunit is zo geplaatst dat er voldoende ruimte is 
voor onderhoud, minimaal conform de voorschriften 
van de fabrikant van de afzuigunit.

Componenten die onderhoud behoeven, zoals kleppen, 
(gemeenschappelijke) kanalen en geluiddempers zijn 
eenvoudig toegankelijk voor inspectie en onderhoud. 
Waar nodig worden inspectieluiken geplaatst om 
inspectie en onderhoud mogelijk te maken.

Natuurlijke gevelroosters voor luchttoevoer zijn 
eenvoudig te openen t.b.v. inwendig reinigen.

Luchtafvoerkanalen inclusief hulpstukken en bochten 
zijn inwendig glad uitgevoerd om ophoping van vuil te 
voorkomen en efficiënte kanaalreiniging mogelijk te 
maken.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Luchtafvoerkanalen zijn goed toegankelijk ten behoeve 
van kanaalreiniging. Dit geldt ook voor 
gemeenschappelijke kanalen.

11. Het 
ventilatiesysteem is 
voorzien van een 
onderhoudscontract

Er is een onderhoudscontract opgesteld conform de 
bepalingen in ISSO-publicatie 63 met een kwaliteit en 
frequentie waarmee de prestaties conform het PvE 
gedurende de gebruiksfase worden geborgd.

Het onderhoudscontract omvat minimaal 1x per 2 jaar 
inwendige inspectie en (indien nodig) reiniging van de 
afzuigunit en de componenten voor luchttoevoer (bijv. 
gevelroosters).

Luchtafvoerkanalen in de woningen en evt. 
gemeenschappelijke afvoerkanalen worden minimaal 
eens per 8 jaar gereinigd middels de vacuüm 
borstelmethode.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Het onderhoudscontract omvat minimaal jaarlijks 
inwendige inspectie en (indien nodig) reiniging van de 
afzuigunit en de componenten voor luchttoevoer (bijv. 
natuurlijke gevelroosters).

Luchtafvoerkanalen in de woningen en evt. 
gemeenschappelijke afvoerkanalen worden minimaal 
eens per 5 jaar gereinigd middels de vacuüm 
borstelmethode.

12. Het 
ventilatiesysteem is 
voorzien van een 
gebruiksinstructie

Er is een duidelijke, op maat gemaakte 
gebruiksinstructie voor bewoners die in 'lekentaal' 
weergeeft hoe het systeem (incl. de gevelroosters) 
gebruikt dient te worden en welk onderhoud door 
bewoners uitgevoerd moet worden.

De gebruiksinstructie bevindt zich op een makkelijk 
bereikbare plaats nabij de afzuigunit.

Aanvullend op de klasse-B eisen:
Bewoners krijgen naast de schriftelijke instructie ook 
een mondelinge gebruiksinstructie.
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Toelichting PvE Natuurlijke toevoer met mechanische afvoer 
Hieronder wordt per eis uit het PvE voor natuurlijke luchttoevoer met mechanische 
luchtafvoer een korte toelichting gegeven. Zie voor meer informatie ook de 
verschillende publicaties in de bronnenlijst. 
 
1. Het ventilatiesysteem garandeert voldoende luchttoevoer en luchtafvoer 
Ventilatiecapaciteiten worden in de regelgeving vaak uitgedrukt in dm3/s of l/s. Deze 
zijn om te rekenen naar m3/uur met de volgende formule: 

Capaciteit in m3/uur = (capaciteit in l/s of dm3/s) x 3,6 
 
De capaciteit voor luchttoevoer zoals vereist in het Bouwbesluit moet voor minimaal 
50% bestaan uit verse lucht dat direct van buiten wordt toegevoerd. Een deel van de 
toegevoerde lucht mag dus afkomstig zijn uit een andere ruimte van de verblijfswoning. 
 
Zie de praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie voor meer informatie en 
voorbeeldberekeningen (Valk, 2005). Let op: in september 2011 wordt een vernieuwde 
uitgave van deze publicatie verwacht waarin de aanstaande wijzigingen van het 
Bouwbesluit (versie 2012) verwerkt zullen zijn. 
 
Een overstroomvoorziening is meestal een kier onder of een rooster in een binnendeur 
waardoor lucht bijv. van de slaapkamer naar de gang kan stromen. De doorlaat 
(oppervlakte) van een overstroomvoorziening is minimaal 12 cm2 per dm3/s dat er 
doorheen moet stromen. In een slaapkamer waar bijv. 7 dm3/s wordt toegevoerd moet 
de overstroomvoorziening dus minimaal 7 x 12 = 84 cm2 groot zijn. Dat is dus een ca. 1 
cm hoge kier onder de binnendeur. Overigens hebben opdekdeuren doorgaans 
rondom de deur een kier, dat ook meegeteld mag worden voor de capaciteit van de 
overstroomvoorziening.  
 
Bij de bepaling van de capaciteit van overstroomvoorzieningen dient rekening te 
worden gehouden met nog aan te brengen vloerbedekking. Ga uit van een dikte van de 
vloerbedekking inclusief ondervloer van minimaal 1,5 cm gerekend vanaf de 
onafgewerkte vloer. 
 
Let op dat bij klasse A in de middenstand (meestal stand 2) al voldaan moet worden 
aan de luchttoevoer en luchtafvoer eisen uit het Bouwbesluit. Ook de capaciteit van de 
natuurlijke luchttoevoer voorzieningen zal dus hierop afgestemd moeten worden. 
 
2. Het ventilatiesysteem zorgt voor een goede doorspoeling van de ruimte 
Met goede doorspoeling wordt bedoeld dat de toegevoerde verse lucht in de hele 
ruimte terecht komt en dat er dus bijvoorbeeld geen ‘dode’ hoeken zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld bereikt worden door aan de gevelzijde lucht toe te voeren en aan de kern 
(bij de binnendeur) lucht af te zuigen.  
 
Als bij mechanische afzuiging in de slaapkamers zelf wordt afgezogen (in plaats van in 
de ‘natte’ ruimten), dan is de doorspoeling van deze kamers het beste gegarandeerd. 
Wel moet in dat geval extra zorg besteed worden aan het stil maken van het 
ventilatiesysteem (punt 3). 
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3. Het ventilatiesysteem is stil 
Het installatiegeluidniveau wordt bepaald volgens NEN 5077 of BRL 8010. 
 
Gevelroosters voor luchttoevoer dienen te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 
t.a.v. demping van buitengeluid. Daarnaast mogen de gevelroosters zelf geen bron zijn 
van geluidoverlast (bijv. ‘geklepper’ van zelfregelende roosters). 
 
Zaken om op te letten t.a.v. geluidniveau zijn: 

• Monteer geluiddempers volgens voorschrift van de fabrikant, met minimaal een 
lengte van 100 cm op het afvoerkanaal naar de woning.  

• Monteer geluiddempers niet in een bocht, maar zo recht mogelijk en volledig 
uitgerekt. 

• Houd rekening met voldoende ruimte onder of boven de afzuigunit voor de 
geluiddempers. 

• Plaats de afzuigunit op een steenachtige wand met voldoende massa (minimaal 
200 kg/m2) en/of (als een zware wand niet aanwezig is) op een trillingsvrije 
montagesteun.  

• Bij klasse A: Zorg ervoor dat er minimaal 2 deuren zitten tussen de afzuigunit 
en een verblijfsruimte. Dat betekent dat een afzuigunit niet op een open zolder 
mag staan of in een inbouwkast in een verblijfsruimte. 

 
Bij het ontwerp van het ventilatiesysteem zijn verder o.a. bochten in kanalen, de 
kanaaldiameter (niet te klein) en het type (inblaas)ventielen kritische factoren t.a.v. het 
geluidniveau. 
 
Houdt er rekening mee dat na verloop van tijd het installatiegeluidniveau toeneemt, met 
name bij onvoldoende onderhoud. Het is daarom ook voor het installatiegeluid van 
belang om goed (preventief) onderhoud uit te laten voeren. Zie ook punt 4 en 5. 
 
4. Het ventilatiesysteem voegt geen verontreinigingen toe aan de verse 
buitenlucht 
De verdunningsfactor kan indicatief berekend worden met de online rekenhulp van 
BWTinfo op www.bwtinfo.nl onder ‘rekenhulpjes’ en dan ‘Rekenblad 
verdunningsfactor’. Let op: deze rekentool is een vereenvoudigde methode van de 
rekenmethode uit NEN 1087 en geldt alleen als indicatieve bepaling. Er zal altijd ook 
een berekening volgens NEN 1087 gemaakt moeten worden om aan te tonen dat het 
(definitieve) ontwerp voldoet aan de eisen. 
 
Om ventilatiecomponenten schoon te houden moeten verschillende maatregelen 
getroffen worden.  Zie de volgende tabel voor de maatregelen die vereist worden 
volgens NEN-EN 15780 Ontw., Rehva Guidebook 8 en ISSO-publicatie 62 (pagina 76). 
 
Tabel 2: Maatregelen om het inwendige van ventilatiesystemen schoon te houden (bron: 
NEN-EN 15780 en ISSO-publicatie 62). 
Klasse Fabrieks af 

geseald 
Bescherming 
tijdens transport 

Bescherming 
tijdens opslag 
bouwplaats 1 

Installatie op 
schone 
bouwplaats 2 

Uiteinde kanaal 
afgedopt na 
installatie 

Basis 3 Nee Nee Nee Nee Ja 
Gemiddeld Nee Nee Ja Ja Ja 
Hoog Ja Ja Ja Ja Ja 

http://www.bwtinfo.nl/
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1 De ruimte voor de opslag van luchtkanalen op de bouwplaats moet schoon, droog en stofvrij zijn. Dit kan betekenen 
dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, zodat een droge vloer en bescherming tegen water van 
bovenaf is gegarandeerd. 
2 De werkplek moet schoon en beschermd zijn tegen weersinvloeden. Voorafgaand aan de installatie moeten overtollige 
stofresten worden verwijderd van de inwendige oppervlakken van de luchtkanalen. 
3 Let op: het niveau ‘Basis’ is alleen bedoeld voor ruimten met een tijdelijke bezetting. Een woning valt daar dus niet 
onder en zal altijd minimaal klasse ‘Gemiddeld’ moeten zijn. 
 
Overigens staan nog uitgebreidere eisen t.a.v. hygiëne van ventilatiesystemen in de 
Duitse richtlijn VDI 6022 ‘Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und 
Geräte’. 
 
5. Het ventilatiesysteem zorgt voor de afvoer van kookluchtjes en kookvocht 
Het wordt aanbevolen een raam met kierstand in de keuken aan te brengen, die open 
kan als gekookt wordt. 
 
Een terugslagklep zorgt ervoor dat het kanaal wordt afgesloten als de afzuigkap uit 
staat, zodat luchtjes uit andere woningen niet door het kanaal naar binnen kunnen 
stromen. 
 
Er wordt bij klasse A geen gebruik gemaakt van recirculatie afzuigkappen of 
afzuigkappen die aangesloten zijn op de mechanische luchtafzuiging. 
 
Om tocht te vermijden is het belangrijk om een afzuigkap met meerdere standen te 
kiezen, zodat niet alleen de maximale stand wordt gebruikt. Om te voorkomen dat 
koude vanuit de afzuigkap naar binnen komt, dient een terugslagklep geplaatst te zijn. 
 
6. Het ventilatiesysteem leidt niet tot extra oververhitting ’s zomers 
Niet van toepassing bij natuurlijke luchttoevoer. Er dient wel rekening te worden 
gehouden met bouwkundige maatregelen om oververhitting te beperken. Beperk met 
name de externe warmtelast. Bijvoorbeeld door enige beperking van het 
glaspercentage op het zuiden en westen en de toepassing van (automatische, niet te 
windgevoelige) buitenzonwering. 
 
7. Het ventilatiesysteem is tochtvrij 
De eisen aan de luchtsnelheid (t.a.v. tocht risico) uit het Bouwbesluit gelden voor de 
‘leefzone’. Dit is het gedeelte van een verblijfsruimte waarin mensen doorgaans 
verblijven. De leefzone is gedefinieerd als het gebied vanaf 1 meter van de 
buitengevel, 0,2 meter van binnenwanden en tot een hoogte van 1,8 meter. 
 
Voorzieningen voor natuurlijke luchttoevoer moet ‘zelfregelend’ of ‘winddruk 
onafhankelijk’ zijn om tochtklachten te voorkomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
gevelroosters een zelfregelende klep hebben, die bij hogere windkracht zal zorgen dat 
de opening in het rooster wat verder dicht gezet wordt. Op die manier wordt tocht en 
koude bij harde wind voorkomen. Bij lagere windkracht zal het rooster juist weer open 
gaan, waardoor de hoeveelheid luchttoevoer (nagenoeg) constant is.  
 
Overigens bestaat er zowel een mechanische (veerbelaste) als een elektrisch 
gestuurde uitvoering van zelfregelende roosters. De elektrisch gestuurde roosters zijn 
gevoeliger voor onderhoud maar kunnen een verhoogd comfort geven, bijvoorbeeld in 
combinatie met lage temperatuur verwarming (LTV). 
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8. Er zijn spuiventilatievoorzieningen aanwezig in de buitengevel 
Te openen ramen of andere spuiventilatievoorzieningen (bijv. een balkondeur) moeten 
in iedere verblijfsruimte aanwezig zijn, dus ook wanneer bijv. buitengeluidbelasting 
hogere eisen stelt aan de geluidwerendheid van de gevel. 
 
9. Het ventilatiesysteem is eenvoudig een snel door bewoners naar eigen wens 
in te stellen 
Op de bedieningsknop van de mechanische afzuiging is in één oogopslag af te lezen in 
welke stand het ventilatiesysteem staat en hoe het systeem in een andere stand kan 
worden geschakeld. Voor de natuurlijke luchttoevoer geldt hetzelfde. 
 

De ‘calamiteitenschakelaar’ wordt niet geïntegreerd met de meerstandenknop. 
 

De calamiteitenschakelaar is bijvoorbeeld een goed bereikbare stekker of een 
duidelijke aan/uit-knop nabij de afzuigunit of een aparte groep in de meterkast. Op 
deze schakelaar moet duidelijk zijn of de afzuigunit aan of uit staat, bijvoorbeeld met 
een indicatielampje. 
 
10. Het ventilatiesysteem is eenvoudig te onderhouden 
Doorgaans is minimaal 0,5 meter vóór de afzuigunit aan vrije ruimte nodig om 
onderhoud uit te kunnen voeren (o.a. openen van de ventilatie-unit en verwijderen van 
de ventilator).  
 

Geluiddempende slangen en (brand)kleppen moeten eenvoudig bereikbaar zijn voor 
inspectie en onderhoud (ook voor evt. vervanging) en worden daarom niet weggewerkt 
in een bouwkundige schacht. 
 

Bij klasse A: In het ontwerp moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid 
van afzuigkanalen voor het schoonmaken. Moeilijk te reinigen componenten moeten 
goed bereikbaar zijn en in het kanalenstelsel worden bijv. zo min mogelijk haakse 
bochten en T-stukken gebruikt. Zie NEN-EN 12097 en NEN-EN 13779 voor eisen aan 
de locatie van inspectieluiken. Deze normen gaan (deels) over kantoren, maar kunnen 
als uitgangspunt dienen voor woningventilatiesystemen.  
 
11. Het ventilatiesysteem is voorzien van een onderhoudscontract  
Het onderhoudscontract heeft als doel om de prestaties van het ventilatiesysteem 
conform de eisen uit het PvE gedurende de hele gebruiksfase te waarborgen. In de 
onderhoudsinstructie staat duidelijk omschreven welk onderhoud de corporatie uitvoert 
en voor welk onderhoud de bewoner verantwoordelijk is.  
 

Stem onderhoud af op de locatie (denk aan vervuiling van de buitenlucht), het type 
systeem en het verwacht gebruik van de woning. 
 

Zie ISSO-publicatie 63 voor richtlijnen en aanwijzingen voor onderhoud van 
verschillende woningventilatiesystemen. 
 
Als een motorloze afzuigkap wordt aangesloten op de mechanische afzuiging, dan zal 
het ventilatiesysteem (o.a. kanalen, geluiddempers en afzuigunit) eerder vervuild raken 
en is dus een hogere onderhoudsfrequentie nodig. 
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12. Het ventilatiesysteem is voorzien van een gebruiksinstructie 
De gebruiksinstructie is bedoeld voor de bewoners en bevat zowel instructies over het 
gebruik (o.a. welke stand wanneer gebruiken) en het onderhoud (o.a. wat gebruikers 
zelf moeten doen en hoe dat moet). De gebruiksinstructie is een beknopt document, 
geschreven in eenvoudige, praktische bewoordingen ('lekentaal'). Om de 
gebruiksinstructie te testen op leesbaarheid en duidelijkheid wordt het bij voorkeur 
eerst aan een paar bewoners van het betreffende pand voorgelegd ter controle. 
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BRONNENLIJST 
 
Bij het opstellen van de PvE´s is gebruik gemaakt van eisen en richtlijnen uit de 
onderstaande documenten:  
• Boerstra A en Postel A (2007, niet gepubliceerd) Ventilatiesystemen en 

woningbouw – Ontwerpen en beheren voor tevreden gebruikers, SenterNovem, 
Den Haag. 

• Bouwbesluit 2003, Stb. 2001, 410, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2010, 728, in 
werking getreden 1 januari 2011, zie ook www.bouwbesluitonline.nl. 

• BRL 8010 (2009) Ventilatie-prestatie-keuring – Beoordelingsrichtlijn voor het KBI 
procescertificaat voor het ‘Beoordelen van ventilatievoorzieningen van woningen’. 
Stichting KBI, Rotterdam. 

• Dijken F van, Boerstra AC (2011) Onderzoek naar de kwaliteit van 
ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen, BBA Binnenmilieu, 
Rotterdam. Beschikbaar op: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/03/31/aanbieden-rapportage-diepteonderzoek-
ventilatiesystemen-in-recente-woningen-bijlage-1-rapport-bba-binnenmilieu-
onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-ventilatiesystemen-in-nieuwbouw-
eengezinswoningen/lp-i-m-0000000146.pdf  

• ISSO (2010) ISSO-publicatie 17: Kwaliteitseisen voor luchtkanaalsystemen in 
woning- en utiliteitsbouw. ISSO, Rotterdam.  

• ISSO (2000) ISSO-publicatie 61: Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen. 
Ontwerptechnische eisen en richtlijnen - Variantenboek woningventilatie. ISSO, 
Rotterdam. 

• ISSO (2010) ISSO-publicatie 62: Centrale gebalanceerde ventilatiesystemen met 
warmteterugwinning in woningen en woongebouwen. ISSO, Rotterdam. 

• ISSO (2008) ISSO-publicatie 63: Beheer en onderhoud ventilatiesystemen in 
woningen en woongebouwen. ISSO, Rotterdam. 

• KopStaart aanpak. Voor een gezonde kwaliteitsslag in de energiezuinige 
nieuwbouw van woningen, C. Bouwens et al. (NEPROM), Lente-Akkoord, 
Voorburg, zie ook http://www.lente-akkoord.nl/wp-
content/uploads/2010/02/LA_KopStaart.pdf. 

• Ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012, d.d. 27 april 2011 (zie voetnoot), zie ook 
http://www.rijksoverheid.nl/, zoek op ‘Bouwbesluit 2012’. 

• Pasanen P et al. (2007) Rehva Guidebook 8 – Cleanliness of ventilation systems. 
Rehva, Brussel, België. 

• Publicatie GIW/ISSO 2008: Ontwerp- en montageadviezen - Nieuwbouw, 
eengezinswoningen en appartementen 2008.  

• Luka (2009) Kwaliteitshandboek Luchtkanalen. Nederlandse Vereniging van 
Luchtkanalenfabrikanten, Loosdrecht, zie ook 
http://www.luka.nl/kwaliteitshandboek.  

• NEN 1087 (2006) (ontwerpnorm) Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden 
voor nieuwbouw, NEN, Delft. 

• NEN 5077 (2008) Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de 
grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, 
luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties 
en nagalmtijd, NEN, Delft. 

http://www.bouwbesluitonline.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/31/aanbieden-rapportage-diepteonderzoek-ventilatiesystemen-in-recente-woningen-bijlage-1-rapport-bba-binnenmilieu-onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-ventilatiesystemen-in-nieuwbouw-eengezinswoningen/lp-i-m-0000000146.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/31/aanbieden-rapportage-diepteonderzoek-ventilatiesystemen-in-recente-woningen-bijlage-1-rapport-bba-binnenmilieu-onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-ventilatiesystemen-in-nieuwbouw-eengezinswoningen/lp-i-m-0000000146.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/31/aanbieden-rapportage-diepteonderzoek-ventilatiesystemen-in-recente-woningen-bijlage-1-rapport-bba-binnenmilieu-onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-ventilatiesystemen-in-nieuwbouw-eengezinswoningen/lp-i-m-0000000146.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/31/aanbieden-rapportage-diepteonderzoek-ventilatiesystemen-in-recente-woningen-bijlage-1-rapport-bba-binnenmilieu-onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-ventilatiesystemen-in-nieuwbouw-eengezinswoningen/lp-i-m-0000000146.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/31/aanbieden-rapportage-diepteonderzoek-ventilatiesystemen-in-recente-woningen-bijlage-1-rapport-bba-binnenmilieu-onderzoek-naar-de-kwaliteit-van-ventilatiesystemen-in-nieuwbouw-eengezinswoningen/lp-i-m-0000000146.pdf
http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2010/02/LA_KopStaart.pdf
http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2010/02/LA_KopStaart.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.luka.nl/kwaliteitshandboek
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• NEN 12097 (2006) Ventilatie van gebouwen - Luchtkanalen - Eisen voor 
onderdelen van luchtkanalen die onderhoud aan het luchtkanaal mogelijk maken, 
NEN, Delft. 

• NEN 13779 (2007) Ventilatie voor utiliteitsgebouwen - Prestatie-eisen voor 
ventilatie- en luchtbehandelingssystemen, NEN, Delft. 

• NEN-EN 15780 (2011) (2e ontwerpnorm) Ventilatie van gebouwen – Luchtleidingen 
– Reinheid van ventilatiesystemen, NEN, Delft. 

• Rehva (2002) Displacement Ventilation in Non-industrial Premises, Federation of 
European Heating and Air-conditioning Associates, Brussel. 

o Nederlandse vertaling: ISSO (2004) ISSO-publicatie 900: 
Verdringingsventilatie in niet-industriële toepassingen, ISSO, Rotterdam. 

• Valk H (2005) Praktijkgids Bouwbesluit – Ventilatie. Nederlands Normalisatie-
instituut, Delft. 

• VDI (2006). VDI 6022: Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen 
und Geräte, Blatt 1. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf (Duitsland). 

 
 
Verdere interessante websites: 

• Brochure ‘Ventileren’ van de Rijksoverheid 
(http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-
pb51/ventileren.html). Brochure met algemene informatie voor bewoners. 

• Handboek Binnenmilieu 
(http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/binnenmilieu/handboek-
binnenmilieu.jsp). Uitgave van het RIVM en geschreven door GGD Nederland 
en BBA Binnenmilieu.  

• Mijnhuisinstallatie.nl (www.mijnhuisinstallatie.nl). Door fabrikanten en 
leveranciers opgesteld: bewoners kunnen een handleiding maken voor 
installaties in de eigen woning (incl. verwarming en ventilatie). 

• MilieuCentraal (www.milieucentraal.nl). Voorlichtingsorganisatie voor 
consumenten 

• RIVM (www.rivm.nl). Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 
• Woonbond ventilatietoets (http://www.woonbond.nl/rekenen/ventiltoets.php). 

Bewoners kunnen zelf met een paar eenvoudige vragen o.a. kijken of ze hun 
ventilatiesysteem op de juiste manier gebruiken. 

• Resultaten, rapporten en publiekssamenvatting van het landelijke onderzoek 
naar mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen uit 
2011: http://www.binnenmilieu.nl/v2/bba/?id=141   

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/ventileren.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/ventileren.html
http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/binnenmilieu/handboek-binnenmilieu.jsp
http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/binnenmilieu/handboek-binnenmilieu.jsp
http://www.mijnhuisinstallatie.nl/
http://www.milieucentraal.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.woonbond.nl/rekenen/ventiltoets.php
http://www.binnenmilieu.nl/v2/bba/?id=141
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BEGRIPPENLIJST 
 
Hieronder wordt een aantal begrippen uit het rapport toegelicht. Zie voor de 
omschrijving van andere begrippen ook de begrippenlijst uit het Bouwbesluit, de 
verschillende ISSO-publicaties en de NEN praktijkgids Bouwbesluit Ventilatie. 
 
Bypass Bij hogere buitentemperaturen leidt een klep (een groot del 

van) de verse buitenlucht om de warmteterugwinunit heen, 
zodat de ventilatielucht niet ongewenst wordt voorverwarmd. 

 
Leefzone Deel van een verblijfsgebied vanaf 1,0 m van een buitengevel, 

0,2 van een binnenwand en van de vloer tot 1,8 m hoogte. 
 
Overstroomvoorziening  Voorziening waardoor lucht van de ene naar de andere ruimte 

kan stromen. Bijvoorbeeld van een slaapkamer waar lucht 
wordt toegevoerd naar de badkamer waar lucht wordt 
afgezogen. In woningen is dit meestal een spleet onder de 
deur, maar het kan ook een rooster in bijv. de deur zijn. 

 
Verblijfsgebied Begrip uit het Bouwbesluit (zie ook www.bouwbesluitonline.nl). 

Gedeelte van een gebruiksfunctie (lees: van een woning) met 
ten minste één 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 verkeersruimte. In woningbouw worden meestal 
per verdieping één of meer verblijfsgebieden gedefinieerd. 

 
Verblijfsruimte Begrip uit het Bouwbesluit (zie ook www.bouwbesluitonline.nl). 

Ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte 
waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten 
plaatsvinden. Een verblijfsruimte is een onderdeel van een 
verblijfsgebied. In woningbouw zijn aparte kamers (woonkamer 
en slaapkamers) meestal aangemerkt als aparte 
verblijfsruimten

http://www.bouwbesluitonline.nl/
http://www.bouwbesluitonline.nl/
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BIJLAGE 1 Voorbeeld onderhoud 
balansventilatie 

 
 
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor onderhoudswerkzaamheden die 
vastgelegd kunnen worden in een onderhoudscontract voor balansventilatiesystemen, 
afgeleid van ISSO-publicatie 63, bijlage D. Let op: de inhoud van een 
onderhoudscontract en het onderhoudsinterval zal altijd op maat gemaakt moeten 
worden. 
 
Jaarlijks onderhoud:  

• Reinigen van de ventilatoren, dit houdt in: 
o Controle en reiniging van de waaiers, schoepen en 

luchtafvoeropeningen; 
o Controle en zo mogelijk herstel van de bedrading van de 

bedieningsschakelaar; 
o Controle verbindingen en aansluitingen; 
o Vervanging van de lagers indien noodzakelijk; 
o Controle en reiniging inwendig van de omkasting en akoestische 

isolatie; 
o Controle van de bevestigingen en verbindingen. 

• Het onderhoud aan de ventielen omvat: 
o Vrij maken van ventilatieopening van de ventielen en controle van de 

toevoer- en afzuigventielen; 
o Het reinigen van het kanaaldeel direct achter het ventiel; 
o Het markeren van de ingeregelde stand (opening) op de ventielen of het 

fixeren van de afzuigventielen door middel van Loctite, een metalen clip 
of een borgschroef om ontregeling onmogelijk te maken; 

o De ventielen voorzien van stickers met locatie aanduiding zodat 
verwisseling van de ventielen wordt voorkomen; 

o Het opnieuw inregelen van de installatie. 
• Overige werkzaamheden: 

o Vervangen van de filters voor toe- en afvoer; 
o Handmatig reinigen van de warmtewisselaar; 
o Controleren en zonodig reinigen of vervangen van de 

buitenluchtaanzuigopening (meestal ter plaatse van het dak); 
o Het zo nodig herstellen van de aansluiting van het kanaal op de 

doorvoer ter plaats van de ventielen, voor zover dit met eenvoudige 
middelen te realiseren is (siliconenkit voor kieren, kanaal oplengen door 
middel van een mof, etc.); 

o Het inspecteren van de gehele installatie op de juiste werking en dit in 
een rapport vermelden; 

o Het inspecteren van de kanalen op vervuiling en dit in het rapport 
vermelden; 

o Verstrekken van een meetrapport met de ten opzichte van het 
Bouwbesluit en/of van de ontwerpgegevens afwijkende meetgegevens; 
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o Verstrekken van uitgebreide bewonersinformatie (de op maat gemaakte 
gebruiksinstructie en onderhoudsinstructie). 

(vervolg volgende pagina) 
5-jaarlijks onderhoud: 

• Reiniging van alle toevoer- en afzuigkanalen: 
o Zowel de kanalen in de woning zelf als (indien aanwezig) 

gemeenschappelijke kanalen en schachtkanalen; 
o Mechanische borstelreiniging middels de vacuüm borstel methode; 
o Er wordt in de richting van de luchtstroming gewerkt; 
o Stof wordt afgezogen en afgevangen in een apparaat met HEPA filter; 
o Ventielen en kanaaluiteinden worden tijdens reinigen afgedopt om 

verspreiding van stof te voorkomen; 
o Geluiddempers en geluiddempende kanalen worden handmatig 

gereinigd of indien nodig vervangen. 
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