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Voorwoord 

Dit normontwerp zal vervangen NEN 1087:2001. 

Voor u ligt een geheel herziene versie van ‘de ventilatienorm’, ofwel de bepalingsmethode voor de 
ventilatie van gebouwen. Ten opzichte van voorgaande versies is de nadruk meer komen te liggen op 
de toepassing van de voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten, dan op het beproeven van 
componenten. Daarmee komt ook de ventilatievoorziening in een gebouw als geheel (het 
ventilatiesysteem) meer centraal te staan. Dat is een logisch gevolg van de ontwikkeling van de 
afgelopen decennia dat bepalingsmethoden voor componenten steeds meer op Europees niveau zijn 
afgestemd en vastgelegd in CEN-normen, die in Nederland geaccepteerd en gepubliceerd zijn als 
NEN-EN-publicaties. 

Een belangrijke toevoeging voor de praktijk zal zijn dat de toepassing van de eisen uit de 
bouwregelgeving in formulevorm is uitgewerkt (in hoofdstuk 5). Hiermee wordt naar verwachting 
tegemoet gekomen aan het oplossen van onduidelijkheden op dit vlak –, wat bleek uit veel gemaakte 
fouten in de praktijk –, en aan de informatiebehoefte – getuige de vragen die NEN regelmatig krijgt.  

Een vergelijkbare stap is genomen voor het berekenen van de verdunningsfactor. Hoewel de grondslag 
voor de bepaling ongewijzigd is gebleven, is de uitwerking nu ook gegeven in tabellen met forfaitaire 
waarden, die naar verwachting voor de advies- en toetspraktijk een hulpmiddel zullen vormen voor 
een snelle toetsing (zie hoofdstuk 9). Bovendien is in de bestaande onduidelijkheid voor 
afvoervoorzieningen met een grotere capaciteit (> 1000 dm3/s) voorzien, door hiervoor een 
bepalingsmethode en beoordelingskader te geven. Ook is een flink aantal praktijksituaties in een 
bijlage als voorbeeld uitgewerkt. 

Een belangrijke toevoeging in deze nieuwe versie van NEN 1087 is de indicatieve methode voor een 
beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. Anders 
gezegd, er wordt een indicatieve methode gegeven voor de mate waarin het ventilatiesysteem in staat 
zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in 
beoordeling bij aanwezigheid en afwezigheid van personen. Bovendien wordt onderscheid gemaakt 
naar ruimten primair bedoeld voor het verblijf van mensen (verblijfsruimten) en ‘natte ruimten’, zoals 
ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt. Daartoe worden ook nieuwe grootheden geïntroduceerd: 
de AEP (air exchange performance) of wel ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de AER (air exchange rate) 
ofwel ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’. Bij deze beoordelingsmethodiek wordt ook de in 
Europees verband (EVIA) door de industrie voorgestelde indeling in ventilatiesystemen gehanteerd. 

Vooralsnog worden aan de nieuw geïntroduceerde grootheden AER en AEP geen eisen gesteld in de 
bouwregelgeving. Doel van de publicatie in dit normontwerp is om de markt een handvat te geven om 
praktijkervaring op te doen met een kwalitatieve beoordeling van ventilatiesystemen en met deze 
methode. Aansturing via de bouwregelgeving wordt echter voor de toekomst nadrukkelijk open 
gehouden. 

Dit normontwerp is voorbereid door de normsubcommissie ‘Ventilatie en luchtdoorlatendheid van 
gebouwen’, waarna het besluit tot publicatie van het normontwerp is genomen door de 
normcommissie ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’. 

Samenstelling normsubcommissie 35107407 ‘Ventilatie en luchtdoorlatenheid van gebouwen’ per 
januari 2019: 

M.C. Hofman (voorzitter) ISSO - Rotterdam 

S. Bruis VLA 

E. Delbaere VLA 

D. van Ginkel Lente - akkoord 
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J.J.N.M. Hogeling Stichting ISSO 

B. Knoll TNO Energie Gebouwde Omgeving 

R. Vasters VLA 

J. Verdonck Jaga Konvektco Nederland 

F.A. Vos Techniek Nederland 

W.F. de Gids A.t.p. 

H.M. Nieman A.t.p. 

N.P.M. Scholten ERB 

R. van der Aa (secretaris) Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut, Delft 

 
Samenstelling normcommissie 351074 ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’ per januari 2019; 

G. Rook (voorzitter)1 A.t.p. 

D. Awater Energie Nederland 

E.H. Van Heuveln VLA  

J. Hooijschuur  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

J.J.N.M. Hogeling ISSO 

A. Koedam Aedes 

E.A. de Kruijff Rijksvastgoedbedrijf 
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A. Meester NII 
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M. E. Spiekman TNO Energy Built Environment 

F.A. Vos Techniek Nederland 
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K. van der Linden Voorzitter 351 074 04 

M.C. Hofman Voorzitter 351 074 07 
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www.normontwerpen.nen.nl.  

 
1 Per 01-01-2019 is een vacature ontstaan voor het voorzitterschap van de commissie "Klimaatbeheersing in 

gebouwen" 
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Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 

1.1 Onderwerp 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor: 

— de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de 
toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht); 

— de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op: 

— het thermisch comfort; 

— de richting van de luchtstroming; 

— de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van 
buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.  

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband 
vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen. 

— de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem; 

— de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve 
koeling); 

— de verdunningsfactor. 

1.2 Toepassingsgebied 

De norm is bedoeld voor toepassing bij nieuwbouw van gebouwen. In deze norm wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen gebouwen met een gebruiksfunctie anders dan wonen en gebouwen mét 
de gebruiksfunctie wonen. 

De norm kan zonder bezwaar worden toegepast bij renovatie en herbestemming van gebouwen en 
ook voor het beoordelen van ventilatievoorzieningen in bestaande gebouwen. 

2 Normatieve verwijzingen 

Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of 
gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie 
van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van 
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 

NEN 2580, Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden 

NEN 2757-1:2011, Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas 
van gebouwgebonden installaties – Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW 
op bovenwaarde 
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NEN 2757-2:2006, Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting 
groter dan 130 kW op bovenwaarde – Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen 

NEN 2778, Vochtwering in gebouwen 

NEN 3215+C1:2014, Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden 
voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen 

NEN 5060, Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens 

NEN 5087, Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, 
ramen en kozijnen 

NEN 5096, Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – 
Eisen, classificatie en beproevingsmethoden 

NTA 8800:2018, Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode 

NEN-EN 13053:2006+A1:2011, Ventilation for buildings – Air handling units – Rating and performance 
for units, components and sections 

NEN-EN 13141-1:2004, Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for 
residential ventilation – Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices 

NEN-EN 13141-2, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential 
ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices 

NEN-EN 13141-4, Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential 
ventilation – Part 4: Fans used in residential ventilation systems 

NEN-EN 13141-5, Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential 
ventilation – Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices 

NEN-EN 13141-6, Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential 
ventilation – Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling 

NEN-EN 13141-7, Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential 
ventilation – Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation units (including 
heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings 

NEN-EN 13141-8, Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential 
ventilation – Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units 
(including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room 

prEN16798-1:2017, Energy performance of buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters 
for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal 
environment, lighting and acoustics - Module M1-6 

NEN-EN 16798-3, Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 3: For 
non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems 
(Modules M5-1, M5-4) 

NEN-EN 16798-7, Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 7: Calculation 
methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (Modules M5-5) 
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NEN-EN-ISO 5801:2017, Fans – Performance testing using standardized airways  

3 Termen en definities 

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities. 

3.1 
gebruiksfunctie 
gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats die dezelfde 
gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen 

[BRON: Bouwbesluit 2012] 

3.2 
leefzone 
deel van een verblijfsgebied dat zich bevindt binnen: 

— 0,5 m van de buitengevel van het gebouw; 

— 0,2 m van de binnenwanden die het verblijfsgebied omgrenzen, en 

— 1,8 m van de vloer. 

[BRON: NEN-EN 13141-1] 

3.3 
luchtuitwisseling 
toe- of afvoer van lucht in een ruimte van of naar een aangrenzende ruimte dan wel de buitenlucht   

3.4 
mechanische afvoer 
component voor de afvoer van binnenlucht waarbij via mechanische ventilatie lucht uit één of 
verschillende ruimten wordt afgevoerd 

3.5 
mechanische toevoer 
component voor de toevoer van verse lucht waarbij via mechanische ventilatie lucht naar één of 
verschillende ruimten wordt toegevoerd 

3.6 
mechanische ventilatie 
ventilatie die met een ventilator tot stand wordt gebracht 

3.7 
natuurlijke afvoer 
component waarmee via natuurlijke ventilatie lucht uit één of verschillende ruimten wordt afgevoerd. 

3.8 
natuurlijke toevoer 
component waarmee via natuurlijke ventilatie lucht naar een ruimte wordt toegevoerd 
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3.9 
natuurlijke ventilatie 
ventilatie die tot stand komt door de invloed van de wind en/of de invloed van het 
temperatuurverschil tussen de lucht buiten en de lucht binnen 

3.10 
nominale belasting 
belasting waarvoor een toestel volgens opgave van de fabrikant is bestemd  

3.11 
nominale capaciteit 
volumestroom aan toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht, die in principe continu tot stand 
moet kunnen worden gebracht  

3.12 
nominale ventilatie 
ventilatie die op grond van gezondheidsoverwegingen voor de reinheid van de lucht continu tot stand 
moet kunnen worden gebracht 

Opmerking 1 bij de term: De eisen hiervoor worden ontleend aan Bouwbesluit 2012. 

3.13 
overstroomcomponent 
component van de voorziening voor luchtverversing die onder gedefinieerde omstandigheden kan 
dienen als afvoer van een ruimte en tegelijk als toevoer van een andere ruimte 

3.14 
overstroomvoorziening 
combinatie van overstroomcomponenten bedoeld om in samenhang de luchtuitwisseling tussen twee 
al dan niet aangrenzende ruimten in een gebouw mogelijk te maken 

3.15 
probabiliteit 
mate van waarschijnlijkheid waarin in de ventilatie voorzieningen functioneren 

3.16 
spuiventilatie 
ventilatie bedoeld om verontreinigingniveaus onder bijzondere omstandigheden binnen zekere 
grenzen te beheersen en bij deze omstandigheden een ventilatievoud van ca. 10 keer per uur te 
bereiken 

Opmerking 1 bij de term: Deze spuiventilatie kan ook worden gebruikt om de temperatuurniveaus bij 
overmatige warmtebelasting te beheersen. 

3.17 
spuivoorziening 
beweegbaar constructieonderdeel of samenstel van beweegbare constructieonderdelen in gevel of dak 
(raam, luik of deur), bestemd om een relatief grote ventilatiestroom tot stand te brengen 

3.18 
thermisch comfort 
toestand waarin de mens tevreden is over zijn thermische omgeving en geen voorkeur heeft voor een 
warmere of koudere omgeving 
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3.19 
ventilatiecomponent 
onderdeel van een ventilatiesysteem 

3.20 
ventilatieprestatie-indicator 
AEP 
indicatiegetal voor de mate van waarschijnlijkheid dat een ventilatiesysteem kan functioneren als 
voorziening voor luchtverversing  

3.21 
ventilatiesysteem 
combinatie van ventilatiecomponenten die gezamenlijk en in samenhang de voorziening voor 
luchtverversing van een gebouw of onderdeel van een gebouw vormen 

3.22 
ventilatiesysteemtype 
VST 
aanduiding van een ventilatiesysteem 

3.23 
ventilatieve koeling 
zie 'zomernachtventilatie' 

3.24 
ventilatievoorziening 
zie voorziening voor luchtverversing 

3.25 
verblijfsgebied 
gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een 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. 

[BRON: Bouwbesluit 2012] 

Opmerking 1 bij de term: Of een ruimte (of samenstel van ruimten) mag worden aangemerkt als verblijfsgebied 
is echter ook afhankelijk van het voldoen aan een aantal specifieke voorschriften in het Bouwbesluit. 

3.26 
verblijfsruimte 
ruimte bestemd voor het verblijven van mensen, dan wel ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie 
kenmerkende activiteiten plaatsvinden 

[BRON: Bouwbesluit 2012] 

Opmerking 1 bij de term: Of een ruimte mag worden aangemerkt als verblijfsruimte is echter ook afhankelijk van 
het voldoen aan een aantal specifieke voorschriften in het Bouwbesluit. 

3.27 
verdunningsfactor 
factor die de mate van verdunning representeert van afvoerlucht die zich verspreidt en vermengt 
langs en over gebouwen 
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3.28 
voorziening voor luchtverversing 
ventilatievoorziening 
geheel aan componenten, bestemd voor de toevoer van verse lucht van buiten, het overstromen van 
verse lucht of binnenlucht naar een aangrenzende ruimte en de afvoer van binnenlucht naar buiten, 
waarmee een nominale ventilatie in een gebouw of een gedeelte van een gebouw tot stand kan worden 
gebracht 

3.29 
woning 
gebouw of deel van een gebouw met een gebruiksfunctie voor het wonen 

3.30 
zomernachtventilatie 
luchtuitwisseling gericht op het verlagen van de binnenluchttemperatuur in situaties waarin de 
temperatuur van de buitenlucht lager is dan die van de binnenlucht’  

Opmerking 1 bij de term: Aangezien deze situatie zich met name voordoet in een zomernacht, wordt in 
Nederland over het algemeen deze aanduiding gebruikt. In internationaal verband wordt ook gesproken van 
ventilatieve koeling (ventilative cooling).  

4 Symbolen en afkortingen 

OPMERKING Voor symbolen wordt in principe zoveel mogelijk aangesloten bij de NEN-EN 16798-reeks.  

4.1 Symbolen 

A oppervlakte in m2 

∑Aeff,j is de kleinste van de som van de effectieve oppervlakte van de spuicomponenten j, 
volgens 8.1.2.1, die gelijktijdig als toevoer of als afvoer of als toe- en afvoer kunnen 
functioneren, in m2 

AEPES;i Air Exchange Performance van een natte ruimte (Exhaust Space) i, in [%] 

AEPHS;i 
Air Exchange Performance van verblijfsruimten (Habitable Space) i, in [%], ofwel de 
kwaliteitsindicator voor luchtuitwisseling 

AERabs de waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling tijdens afwezigheid 

AERES;i Air Exchange Rate van een natte ruimte (Exhaust Space) i, in [dm3/s] 

AERHS;i 
Air Exchange Rate van verblijfsruimten (Habitable Space) i, in [dm3/s/m2], ofwel de mate 
van luchtuitwisseling 

AERpres de waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling tijdens aanwezigheid 

AERref Reference Air Exchange Rate, ofwel het referentie ventilatievoud in [dm3/s/m2] 

Aeff;j 
is de effectieve oppervlakte van de spuicomponent j, in m2, op vier decimalen 
nauwkeurig 

Anetto;j is lengte maal breedte van de dagmaat van de opening j, in vier decimalen, in m2 
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Aover,j 
oppervlak van de netto doorlaat van de kleinste van overstroomvoorzieningen 
(overflow) in elke ruimte j waarvoor een ventilatie-eis geldt in m² 

AVG,i oppervlak van verblijfsgebieden in zone i in m2, bepaald volgens NEN 2580 

AVR-i 
oppervlak van een verblijfsruimte in verblijfsgebied in zone i in m2, bepaald volgens NEN 
2580 

C de luchtdoorlatendheidscoëfficiënt, in dm3/(s·Pan) 

C1 , C2 verdunningscoëfficiënten 

f verdunningsfactor 

fcntrl;abs correctiefactor bediening op geïnstalleerde capaciteit voor perioden van afwezigheid 

fcntrl;pres correctiefactor bediening op geïnstalleerde capaciteit voor perioden van aanwezigheid 

fcntrl;ES;i controlefactor van de regeling in een natte ruimte i, in [%] 

fcntrl;HS;i controlefactor van de regeling in een verblijfsruimte of verblijfsgebied i, in [%] 

feff correctiefactor voor belemmering van de doorlaat door een rooster of gaas 

Δh 
hoogteverschil in m, het kleinste buitenwerks gemeten hoogteverschil tussen toe- en 
afvoercomponent 

l lengte in m, de kleinste buitenwerks gemeten afstand tussen toe- en afvoercomponent 

J vermenigvuldigingsfactor bij de spuicomponent in de maximaal geopende stand ψ 

n stromingsexponent 

nbath;i aantal badruimten in zone i van de gebruiksfunctie 

ncook;i 
aantal verblijfsruimten met de opstelplaats voor een kooktoestel in zone i van de 
gebruiksfunctie 

nlav;i aantal toiletruimten in zone i van de gebruiksfunctie 

np;i 
aantal personen waarvoor zone i is ingericht, conform de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning 

nVR aantal verblijfsruimten in verblijfsgebieden in zone i 

Δp  drukverschil, in Pa 

PCOpres 
probabiliteit correcte bediening tijdens aanwezigheid (probability correct operation 
during presence) 

PCOabs 
probabiliteit correcte bediening tijdens afwezigheid (probability correct operation during 
absence) 

Pqv;inst probabiliteit dat geïnstalleerde capaciteit wordt gerealiseerd, in [%] 
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qp;func;i 
minimaal vereiste toevoercapaciteit per persoon voor de betreffende gebruiksfunctie in 
dm3/s 

qv luchtvolumestroom in dm3/s 

qv;bath  minimaal vereiste afvoercapaciteit van een badruimte in dm3/s 

Σ qv;comb;i 
gesommeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit voor verbrandingslucht van open 
verbrandingstoestellen voor elke verblijfsruimte uit zone i van de woonfunctie in dm3/s 

qv;comb,i 
minimaal vereiste toevoercapaciteit voor verbrandingslucht van open 
verbrandingstoestellen in zone i in dm3/s 

qv;comb;as,i capaciteit van elk open verbrandingstoestel in zone i in kW 

qv;comb;req 
benodigde capaciteit voor verbrandingslucht in dm3/s per kW nominale belasting 
volgens tabel 3.50.1 van Bouwbesluit 2012 

qv;cook 
minimaal vereiste afvoercapaciteit van een verblijfsruimte met een opstelplaats voor een 
kooktoestel in dm3/s 

qv;diff;j absolute verschil tussen toe- en afvoerstromen in ruimte j in dm³/s 

qv;ETA,j is de totale luchtvolumestroom voor afvoer via ventilatiecomponenten in elke ruimte j in 
dm³/s 

qv;ETA;req;i minimaal vereiste afvoercapaciteit per zone i in dm3/s 

qv;func;req 
minimaal te installeren capaciteit, volgens de bouwregelgeving, van de 
ventilatievoorzieningen van een gebruiksfunctie in dm3/s 

qv;inst geïnstalleerde capaciteit ventilatievoorzieningen in dm3/s 

qv;inst;ES;i geïnstalleerde capaciteit in een natte ruimte (Exhaust Space) i, in [dm3/s] 

qv;inst;HS;i   geïnstalleerde capaciteit in verblijfsruimte (Habitable Space) i, in [dm3/s/m2] 

qv;lav minimaal vereiste afvoercapaciteit van een toiletruimte in dm3/s 

qv;%min minimum capaciteit als percentage van de geïnstalleerde capaciteit  

qv;SUP,j 
is de totale luchtvolumestroom voor toevoer via ventilatiecomponenten in elke ruimte j 
in dm³/s  

qv;SUP;req;i minimaal vereiste toevoercapaciteit per zone i in dm3/s 

qv;VG-max,i 
minimaal vereiste toevoercapaciteit van het grootste verblijfsgebied in zone i van de 
woonfunctie in dm3/s 

qv;VG-tot,i  gesommeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit verblijfsgebieden van zone i in dm3/s 

qv;VG-tot-70,i gecorrigeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit verblijfsgebieden van zone i in dm3/s 

v luchtsnelheid in m/s 
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ψ maximale openingshoek van de spuicomponent, in ° 

4.2 Afkortingen 

AEP ventilatieprestatie-indicator (Air Exchange Performance) 

AER de mate van luchtuitwisseling (Air Exchange Rate) 

ETA afvoerlucht (extract air) 

MDE mechanische directe luchtafvoer (mechanical direct extract) 

MDS mechanische directe luchttoevoer (mechanical direct supply) 

MIE mechanische indirecte luchtafvoer (mechanical indirect extract) 

MIS mechanische indirecte luchttoevoer (mechanical indirect supply) 

NDE natuurlijke directe luchtafvoer (natural direct extract) 

NDS natuurlijke directe luchttoevoer (natural direct supply) 

NIE natuurlijke indirecte luchtafvoer (natural indirect extract) 

NIS natuurlijke indirecte luchttoevoer (natural indirect supply) 

PCO probabiliteit correcte bediening (probability correct operation during presence) 

SUP toevoerlucht (supply air) 

VG verblijfsgebied 

VR verblijfsruimte 

VST ventilatiesysteemtype ( 1 t/m 7) 

5 Bepalingsmethode voor de ventilatiecapaciteit van een gebouw 

5.1 Bepalingsmethode voor de capaciteit van componenten van een ventilatiesysteem 

De ventilatievoorziening van een gebouw wordt in de regel opgebouwd uit verschillende 
componenten. De componenten vormen gezamenlijk het ventilatiesysteem (de voorziening voor 
luchtverversing) van het gebouw of het gedeelte van het gebouw. 

OPMERKING 1 De bepalingsmethode voor de ventilatiecapaciteit van een deel van een gebouw hangt af van 
de functie van het betreffende gebouw. De gebruiksfuncties zijn gedefinieerd in de bouwregelgeving. 

OPMERKING 2 Bij het samenstellen van deze norm zijn de gebruiksfuncties in de bouwregelgeving 
gedefinieerd in Bouwbesluit 2012, artikel 1.1, lid 2 en 3. De wettelijke eisen voor de capaciteit van 
ventilatievoorzieningen in gebouwen zijn gesteld in Bouwbesluit 2012, afdeling 3.6.  

De volgens 5.2 of 5.3 bepaalde capaciteit van de ventilatievoorziening voor een gebouw, een gedeelte 
van een gebouw of een gebruiksfunctie binnen een gebouw, moet worden gerealiseerd met 
componenten waarvan de capaciteit is bepaald volgens 5.1.1 bij het drukverschil gegeven in 5.1.2. 
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Indien en voor zover de methoden in 5.1.1 beschreven zijn voor woningen en er geen 
overeenkomstige bepalingsmethoden voor andere gebruiksfuncties beschikbaar zijn, zijn deze voor 
die andere gebruiksfuncties van overeenkomstige toepassing. 

5.1.1 Beproevingsmethoden 

5.1.1.1 Principe 

Voor de bepaling van de capaciteit van de componenten van een ventilatievoorziening zijn de als 
Nederlands norm geaccepteerde versie van internationale bepalingsmethoden (CEN-normen) van 
toepassing. 

Tijdens het samenstellen van deze norm betreft dit onderstaand (niet-limitatief) overzicht: 

— NEN-EN 13053+A1:2011, Ventilation for buildings - Air handling units -Rating and performance for 
units, components and sections 

— NEN-EN 13141-1:2004, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices 

— NEN-EN 13141-2, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices 

— NEN-EN 13141-4, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 4: Fans used in residential ventilation systems 

— NEN-EN 13141-5, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices 

— NEN-EN 13141-6, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling 

— NEN-EN 13141-7, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation 
units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings 

— NEN-EN 13141-8, Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust 
ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single 
room 

— NEN-EN 16798-3:2017, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-
residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems 
(Modules M5-1, M5-4) (hiervan alleen de hoofdstukken met betrekking tot de bepaling van de 
capaciteit)  

— NEN-EN-ISO 5801, Fans - Performance testing using standardized airways (ISO 5801:2017,IDT) 

5.1.1.2 Praktijkmethode 

De capaciteit van een ventilatiecomponent kan ook worden vastgesteld met een meting in de praktijk 
of een specifieke proefopstelling. Deze methode is beschreven in NEN 1087:2001, 5.1.3.2. Deze 
methode is bovendien opgenomen als bijlage A. 
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5.1.1.3 Bestaande gebouwen 

Indien sprake is van een component in een bestaand gebouw, waarvan de capaciteit is vastgesteld 
volgens een voorgaande editie van deze norm (NEN 1087) dan wel een voorgaande editie van een van 
de normen genoemd onder 5.1.1.1, is die capaciteit van toepassing.  

OPMERKING Uitgangspunt is dat er sprake is van normaal onderhoud, zodat de invloed van slijtage en 
vervuiling verwaarloosd kan worden. 

5.1.2 Maatgevende drukverschil 

Bij een beproeving volgens 5.1.1 moet het resultaat worden bepaald bij een drukverschil van 1 Pa. 

OPMERKING De waarde van 1 Pa is vastgesteld om bij het kleinst mogelijk positieve drukverschil (een 
situatie die in meer dan 90 % van de tijd wordt overschreden) de nominale capaciteit te kunnen realiseren. 

5.1.3 Overige componenten 

5.1.3.1 Algemene formule 

Voor ventilatiecomponenten waarvoor geen methode volgens 5.1.1 beschikbaar is, moet uitgegaan 
worden van het bepalen van de capaciteit volgens de volgende algemene formule: 

qv = A · feff · v · 1 000 (5.1) 

waarin: 

qv is de luchtvolumestroom in dm3/s; 

A is de oppervlakte van de kleinste netto doorlaat van de toe- of afvoeropening in m2; 

feff is de correctiefactor voor belemmering van de doorlaat door een rooster of gaas: 

— feff = 1,0 bij afwezigheid van rooster of gaas;  

— feff = 0,3 bij aanwezigheid van een rooster of gaas, tenzij uit de specificatie van de 
component blijkt dat een gunstiger waarde kan worden aangehouden.  

v is de luchtsnelheid in de opening volgens 5.1.3.2 in m/s; 

1 000 is de factor voor de omrekening van m3 naar dm3. 

OPMERKING De hier gegeven berekening geldt per component. De voorziening voor ventilatie bestaat over 
het algemeen uit meerdere componenten (zoals een toe- en afvoercomponent). De kleinste netto doorlaat is 
bepalend voor de te berekenen luchtvolumestroom van de voorziening. 

5.1.3.2 Luchtsnelheid 

Bij een berekening volgens 5.1.3.1 moet als maatgevende luchtsnelheid worden aangehouden: 

v = 0,25 m/s 

voor luchtuitwisseling tussen aansluitende ruimten in een gebouw (overstroom) onder de volgende 
voorwaarden: 
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1) het hoogteverschil tussen toevoeropening en afvoeropening is ≥ 1,8 m; 

2) de breedte van de openingen (spleet) is ≥ 0,006 m. 

OPMERKING 1 Voor de snelheid in overstroomcomponenten is uitgegaan van een temperatuurverschil ≥ 2 K, 
veroorzaakt door het hoogteverschil; bijvoorbeeld een gevelrooster als toevoer en een spleet onder een deur als 
afvoer in de betreffende verblijfsruimte. 

v = 0,55 m/s 

voor liftkooien.  

OPMERKING 2 Voor de snelheid bij liftkooien is uitgegaan van een temperatuurverschil ≥ 10 K.  

v = 0,625 m/s 

voor openingen in één gevel, of één dakvlak, of daarmee gelijk te stellen situaties, waarbij toe- en 
afvoer plaatsvindt via dezelfde component, zoals: 

— openingen in een gevel en een aangrenzende gevel met een inwendige hoek > 90°;  

— openingen in een dakvlak en een aangrenzend dakvlak. 

v = 2,5 m/s 

voor componenten van een voorziening waarbij de toe- en afvoeropeningen zijn verdeeld over ten 
minste twee niet-aangrenzende gevels, of een gevel en een dakvlak, of daarmee gelijk te stellen 
situaties zoals: 

— een gevel en een aangrenzende gevels met een inwendige hoek ≤ 90°;  

— een dakvlak en een achterliggend dakvlak, waarbij een van beide een helling heeft > 23°. 

5.2 Bepalingsmethode van de capaciteit van de ventilatievoorziening voor een 
gebruiksfunctie anders dan een woonfunctie 

5.2.1 Voorwaarden 

De bepalingsmethode is uitsluitend van toepassing indien het toegepaste ventilatiesysteem, dan wel 
het samenstel van afzonderlijke ventilatiecomponenten voldoet aan de voorwaarden in deze 
paragraaf. 

5.2.1.1 Voorwaarde aan de aanwezigheid en grootte van overstroomvoorzieningen 

Voor elke verblijfsruimte, elk verblijfsgebied en elke andere ruimte waarvoor een ventilatie-eis geldt, 
is voldoende mogelijkheid voor de overstroom van ventilatielucht aanwezig, zodat de ventilatielucht 
kan verplaatsen van de toe- naar de afvoercomponenten.  

OPMERKING Deze voorwaarde heeft geen betekenis voor situaties waarin de toe- en afvoercomponent in 
dezelfde ruimte aanwezig zijn.  

Hieraan wordt voldaan indien: 

a) de netto doorlaat van de overstroomvoorziening in elke ruimte voldoet aan formule (5.2), en 
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b) er tussen een toe- en afvoercomponenten in de gebouwschil niet meer dan twee 
overstroomcomponenten in serie zijn. 

De grootte van een overstroomvoorziening wordt bepaald uit: 

Aover,j > qv;diff;j / (v · 1 000) (5.2) 

waarin: 

Aover,j is het oppervlak van de netto doorlaat van de kleinste van overstroomcomponent 
(overflow) in elke ruimte j waarvoor een ventilatie-eis geldt in m². Indien er sprake is van 
overstroomcomponenten in serie, is de kleinste maat bepalend. Indien de 
overstroomcomponenten parallel functioneren mag de oppervlakte worden gesommeerd; 

qv;diff;j is het absolute verschil tussen toe- en afvoerstromen in ruimte j in dm³/s volgens formule 
(5.3); 

v is de luchtsnelheid, 0,83 m/s; 
gebaseerd op luchtsnelheid over de gebouwschil bij een windsnelheid van 2 m/s en 10 K  
temperatuurverschil die in 95 % van de tijd wordt overschreden; 

1 000 is de factor voor de omrekening van m3 naar dm3. 

en: 

qv;diff;j = ││qv;SUP,j│- │qv;ETA,j││ (5.3) 

waarin:  

qv;SUP,j is de totale luchtvolumestroom voor toevoer via ventilatiecomponenten in elke 
ruimte j in dm³/s; 

qv;ETA,j is de totale luchtvolumestroom voor afvoer via ventilatiecomponenten in elke 
ruimte j in dm³/s. 

OPMERKING 1 In formule (5.3) wordt de absolute waarde (positief getal) bepaald van het verschil tussen de 
toe- en afvoerstroom per ruimte.  

OPMERKING 2 De oppervlakte A van de netto doorlaat van overstroomcomponenten behoort te worden 
bepaald bij gesloten binnendeuren. 

Voor elke binnendeur mag zonder nadere berekening per 0,01 m spleet onder de deur een waarde 
voor A = 0,008 m² worden aangehouden. Vanzelfsprekend kan de maat van de doorlaat onder de deur 
ook nauwkeurig worden bepaald. Voor elke opdekdeur mag aan de oppervlakte van de spleet onder de 
deur een totaal van 0,015 m² worden toegevoegd voor de altijd aanwezige speling langs stijlen en 
bovendorpel. 

OPMERKING 3 Wanneer als overstroomcomponent een deurrooster wordt toegepast, bijvoorbeeld uit oogpunt 
van geluidwering, wordt de capaciteit bepaald op basis van de netto doorlaat, of met de in de productinformatie 
gegeven capaciteit in dm³/s, bepaald volgens 5.1.1. 

5.2.2 Minimaal te installeren capaciteit 

De minimaal te installeren capaciteit van de voorziening voor luchtverversing in een gebruiksfunctie is 

qv;func;req = max (Σqv;ETA;req;i; Σqv;SUP;req;i) (5.4) 
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waarin: 

qv;func;req is de volgens de bouwregelgeving minimaal te installeren capaciteit van de 
ventilatievoorziening van een gebruiksfunctie in dm3/s; 

qv;ETA;req;i is de minimaal vereiste afvoercapaciteit per zone i in dm3/s volgens 5.3.2.1; 

qv;SUP;req;i is de minimaal vereiste toevoercapaciteit per zone i in dm3/s volgens 5.3.2.2. 

OPMERKING 1 Voor ventilatiesystemen met mechanische toe- en afvoer (‘balansventilatie’) geldt uit de 
inrichting van het systeem over het algemeen dat een balans per zone vereist is: qv;ETA;req;i = qv;SUP;req;i. In situaties 
met een mechanische toe- en afvoervoorziening voor het gehele gebouw geldt dit op gebouwniveau. 

In specifieke situaties, zoals zwembaden of laboratoria, worden ventilatie-installaties ontworpen op over- of 
onderdruk en is deze balans niet vereist.  

OPMERKING 2 Voor een gebouw met meerdere gebruiksfuncties zal in de regel per gebruiksfunctie één 
ventilatiezone worden aangenomen, tenzij de zwaarste eis maatgevend wordt aangehouden voor meerdere 
gebruiksfuncties in het gebouw. 

5.2.2.1 Minimaal vereiste capaciteit afvoervoorziening gebruiksfunctie  

De minimaal totaal vereiste capaciteit van de ventilatie-afvoercomponenten in een gebruiksfunctie is 

qv;ETA-req;i = ncook;i · qv;cook + nbath;i · qv;bath + nlav;i · qv;lav (5.5) 

waarin:  

qv;ETA;req;i  is de minimaal vereiste afvoercapaciteit voor zone i van een gebruiksfunctie in dm3/s; 

qv;cook  is de minimaal vereiste afvoercapaciteit van een verblijfsruimte met een opstelplaats 
voor een kooktoestel in dm3/s; 

qv;bath  is de minimaal vereiste afvoercapaciteit van een badruimte in dm3/s; 

qv;lav is de minimaal vereiste afvoercapaciteit van een toiletruimte in dm3/s; 

en: 

ncook;i is het aantal verblijfsruimten met de opstelplaats voor een kooktoestel in zone i van de 
gebruiksfunctie; 

nbath;i is het aantal badruimten in zone i van de gebruiksfunctie; 

nlav;i  is het aantal toiletruimten in zone i van de gebruiksfunctie; 

OPMERKING 1 Indien ncook;i, nbath;i en nlav;i onbekend zijn, geldt ncook;i = 0, nbath;i =0 en nlav;i = 2. 

OPMERKING 2 In Bouwbesluit 2012 zijn de waarden voor qv;cook, qv;bath en qv;lav als volgt: qv;cook = 21 dm3/s, 
qv;bath = 14 dm3/s, qv;lav = 7 dm3/s. De waarde van qv;lav is uitsluitend van toepassing op afzonderlijke 
toiletruimten. Een urinoir of rij urinoirs wordt in dit verband ook als toiletruimte beschouwd. Bij combinatie van 
een toilet in een badruimte geldt de waarde voor qv;bath als minimum. 

Bovengenoemde waarden gelden als ondergrens en zullen slechts in uitzonderingsgevallen als praktijkwaarde 
van toepassing zijn. De toe te passen praktijkwaarden kunnen ontleend worden aan het functioneel ontwerp van 
het gebouw. 
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5.2.2.2 Minimaal vereiste capaciteit toevoervoorziening gebruiksfunctie 

De minimaal totaal vereiste capaciteit van de ventilatie-toevoercomponenten in elke zone i van een 
gebruiksfunctie is 

qv;SUP;req;i = Σ(np;i · qp;func;i) (5.6) 

waarin: 

qv;SUP;req;i is de gesommeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit in alle verblijfsgebieden in 
zone i in dm3/s; 

np;i is het aantal personen waarvoor zone i is ingericht, conform de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning; 

qp;func;i is de minimaal vereiste toevoercapaciteit per persoon voor de betreffende 
gebruiksfunctie in dm3/s. 

OPMERKING 1 De minimaal vereiste toevoercapaciteit per persoon is gegeven in Bouwbesluit 2012, 
artikel 3.29 lid 3. 

OPMERKING 2 Voor logiesfuncties niet gelegen in een logiesgebouw (vakantiewoningen en daarmee gelijk te 
stellen zelfstandige logiesverblijven) mag gebruik worden gemaakt van de bepalingsmethode van qv;SUP;i volgens 
5.3.2.2, met inachtneming van de eisen voor deze gebruiksfunctie.  

5.3 Bepalingsmethode van de capaciteit van de ventilatievoorziening voor een 
woonfunctie 

5.3.1 Voorwaarden 

De bepalingsmethode is uitsluitend van toepassing indien het toegepaste ventilatiesysteem, dan wel 
het samenstel van afzonderlijke ventilatiecomponenten voldoet aan de voorwaarden in deze 
paragraaf. 

5.3.1.1 Voorwaarde aan de aanwezigheid en grootte van overstroomvoorzieningen 

Voor elke verblijfsruimte en elke andere ruimte waarvoor een ventilatie-eis geldt is voldoende 
mogelijkheid voor de overstroom van ventilatielucht aanwezig.  

OPMERKING Deze voorwaarde heeft geen betekenis voor situaties waarin de toe- en afvoercomponent in 
dezelfde ruimte aanwezig zijn.  

Hieraan wordt voldaan indien: 

a) de netto doorlaat van de overstroomvoorzieningen in elke ruimte voldoet aan formule (5.7), en 

b) er tussen een toe- en afvoercomponent niet meer dan twee overstroomcomponenten zijn. 

De grootte van een overstroomvoorziening wordt bepaald uit: 

Aover,j > qv;diff;j / (v · 1 000) (5.7) 

waarin: 
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Aover,j is het oppervlak van de netto doorlaat van de kleinste overstroomcomponent (overflow) in 
elke ruimte j waarvoor een ventilatie-eis geldt in m². Indien er sprake is van 
overstroomcomponenten in serie, is de kleinste maat bepalend. Indien de 
overstroomcomponenten parallel functioneren mag de oppervlakte worden gesommeerd; 

qv;diff;j is het absolute verschil tussen toe- en afvoerstromen in ruimte j in dm³/s volgens (5.8); 

v is de luchtsnelheid, 0,83 m/s; 
gebaseerd op luchtsnelheid over de gebouwschil bij een windsnelheid van 2 m/s en 10 K 
temperatuurverschil die in 95 % van de tijd wordt overschreden; 

1 000 is de factor voor de omrekening van m3 naar dm3. 

en: 

qv;diff;j = ││qv;SUP,j│- │qv;ETA,j││ (5.8) 

waarin:  

qv;SUP,j is de totale luchtvolumestroom voor toevoer via ventilatiecomponenten in elke ruimte j in 
dm³/s; 

qv;ETA,j is de totale luchtvolumestroom voor afvoer via ventilatiecomponenten in elke ruimte j in 
dm³/s. 

OPMERKING 1 In formule (5.8) wordt de absolute waarde (positief getal) bepaald van het verschil tussen de 
toe- en afvoerstroom per ruimte.  

OPMERKING 2 De oppervlakte A van de netto doorlaat van overstroomvoorzieningen behoort te worden 
bepaald bij gesloten binnendeuren. 

Voor elke binnendeur mag zonder nadere berekening per 0,01 m spleet onder de deur een waarde 
voor A = 0,008 m² worden aangehouden. Vanzelfsprekend kan de maat van de doorlaat onder de deur 
ook nauwkeurig worden bepaald. Voor elke opdekdeur mag aan de oppervlakte van de spleet onder de 
deur een totaal van 0,015 m² worden toegevoegd voor de altijd aanwezige speling langs stijlen en 
bovendorpel. 

OPMERKING 3 Wanneer als overstroomcomponent een deurrooster wordt toegepast, bijvoorbeeld uit oogpunt 
van geluidwering, wordt de capaciteit bepaald op basis van de netto doorlaat, of met de in de productinformatie 
gegeven capaciteit in dm³/s. 

5.3.2 Minimaal te installeren capaciteit 

De minimaal te installeren capaciteit van de voorziening voor luchtverversing in een gebruiksfunctie 
is: 

qv;func;req = max (Σqv;ETA;req;i; Σqv;SUP;req;i) (5.9) 

waarin: 

qv;func;req is de volgens de bouwregelgeving minimaal te installeren capaciteit van de 
ventilatievoorzieningen van een woonfunctie in dm3/s; 

qv;ETA;req;i is de minimaal vereiste afvoercapaciteit per zone i uit de woonfunctie in dm3/s, volgens 
5.2.2.1; 
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qv;SUP;req;i is de minimaal vereiste toevoercapaciteit per zone i uit de woonfunctie in dm3/s , volgens 
5.2.2.2. 

OPMERKING 1 Voor ventilatiesystemen met mechanische toe- en afvoer (‘balansventilatie’) geldt uit de 
inrichting van het systeem over het algemeen dat een balans op woningniveau vereist is: qv;ETA;req;i = qv;SUP;req;i. Bij 
een indeling in zones geldt deze voorwaarde per deel van een gebied dat een andere regeling kent, of waarvan 
het ventilatiesysteem gebaseerd is op andere drijvende krachten (mechanisch dan wel natuurlijk). 

OPMERKING 2 Combinatie van een ventilatiesysteem met mechanische afvoer of mechanische toe- en afvoer 
met een open verbrandingstoestel kan leiden tot onveilige situaties en wordt daarom met klem ontraden. 

5.3.2.1 Minimaal vereiste capaciteit afvoervoorzieningen woonfunctie 

De minimaal totaal vereiste capaciteit van de ventilatie-afvoercomponenten in een woonfunctie is: 

qv;ETA-req;i = ncook;i · qv;cook + nbath;i · qv;bath + nlav;i · qv;lav (5.10) 

waarin:  

qv;ETA;req;i  is de minimaal vereiste afvoercapaciteit voor zone i van een woonfunctie in dm3/s; 

qv;cook  is de minimaal vereiste afvoercapaciteit van een verblijfsruimte met een opstelplaats 
voor een kooktoestel in dm3/s; 

qv;bath  is de minimaal vereiste afvoercapaciteit van een badruimte in dm3/s; 

qv;lav is de minimaal vereiste afvoercapaciteit van een toiletruimte in dm3/s. 

en: 

ncook;i is het aantal verblijfsruimten met de opstelplaats voor een kooktoestel in zone i van de 
woonfunctie; 

nbath;i is het aantal badruimten in zone i van de woonfunctie; 

nlav;i  is het aantal toiletruimten in zone i van de woonfunctie. 

OPMERKING 1 Indien ncook;i, nbath;i en nlav;i onbekend zijn, geldt voor elk de waarde: 1. 

OPMERKING 2 In Bouwbesluit 2012 zijn de waarden voor qv;cook, qv;bath en qv;lav als volgt: qv;cook = 21 dm3/s, 
qv;bath = 14 dm3/s, qv;lav = 7 dm3/s. De waarde van qv;lav is uitsluitend van toepassing op afzonderlijke 
toiletruimten. Bij combinatie van een toilet in een badruimte geldt de waarde voor qv;bath als minimum.  

OPMERKING 3 Voor een effectieve kookafzuiging en beperking van de hoeveelheid fijnstof die bij het koken 
ontstaat, wordt geadviseerd ter plaatse van het kooktoestel een afvoercomponent te realiseren met een 
capaciteit van ten minste 84 dm3/s met een afvoer rechtstreeks naar buiten en in combinatie met voldoende 
toevoervoorzieningen. Deze afvoercomponent hoeft echter geen deel uit te maken van het vereiste 
ventilatiesysteem van de woning. 

5.3.2.2 Minimaal vereiste capaciteit toevoervoorzieningen woonfunctie 

De minimaal totaal vereiste capaciteit van de ventilatie-toevoercomponenten in een woonfunctie is 

qv;SUP;req;i = max (qv;VG-max,i; qv;VG-tot-70,i) + Σ qv;comb;j (5.11) 

waarin: 
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qv;SUP;req;i is de minimaal vereiste capaciteit van de ventilatie-toevoercomponent in zone i van een 
woonfunctie in dm3/s; 

qv;VG-max,i is de minimaal vereiste toevoercapaciteit van het grootste verblijfsgebied in zone i van 
de woonfunctie in dm3/s, bepaald volgens 5.3.2.3; 

qv;VG-tot-70,i is de volgens formule (5.12) gecorrigeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit in 
verblijfsgebieden van zone i in dm3/s, bepaald volgens 5.3.2.3; 

Σ qv;comb;i is de gesommeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit voor verbrandingslucht van 
open verbrandingstoestellen voor elke verblijfsruimte uit zone i van de woonfunctie in 
dm3/s, bepaald volgens 5.3.2.4. 

en: 

qv;VG-tot-70,i = 70% · qv;VG-tot,i  (5.12) 

waarin: 

qv;VG-tot,i is de gesommeerde minimaal vereiste toevoercapaciteit in verblijfsgebieden van zone i 
in dm3/s, bepaald volgens 5.3.2.3. 

Voorwaarde voor de toepassing van formule (5.12) is dat het ventilatiesysteem (de gezamenlijke 
ventilatiecomponenten) zo is ingericht dat elk verblijfsgebied op enig moment kan beschikken over de 
benodigde capaciteit. Daarbij kan het nodig zijn een regelsysteem voor de verdeling van de 
ventilatiecapaciteit over verschillende verblijfsgebieden te installeren (uit Bouwbesluit 2012). 

OPMERKING De factor 70 % in formule (5.12) is afkomstig uit Bouwbesluit 2012, artikel 3.29 lid 5. 

5.3.2.3 Minimaal vereiste capaciteit van verblijfsgebieden 

De minimaal vereiste ventilatiecapaciteit in de verblijfsgebieden van een woonfunctie is: 

qv;VG-tot,i = Σqv;VG,i (5.13) 

waarin: 

qv;VG-i = max (AVG,i · 0,9; ΣAVR-i · 0,7; nVR · 7; 7)  (5.14) 

waarin: 

AVG,i  is het oppervlak van verblijfsgebieden in zone i in m2, bepaald volgens NEN 2580; 

AVR-i is het oppervlak van een verblijfsruimte in verblijfsgebied in zone i in m2, bepaald volgens 
NEN 2580; 

nVR is het aantal verblijfsruimten in verblijfsgebieden in zone i. 

OPMERKING 1 In formule (5.14) wordt bepaald wat de maatgevende waarde is voor de ventilatiehoeveelheid 
voor verblijfsgebieden, namelijk de bepaling van de grootste van drie termen.  

De waarden van deze drie termen zijn ontleend aan Bouwbesluit 2012, artikel 3.29 lid 1 en 2. Het betreft: 

— 0,9 dm3/s (minimaal vereiste ventilatiecapaciteit per m2 in een verblijfsgebied); 

— 0,7 dm3/s (minimaal vereiste ventilatiecapaciteit per m2 in een verblijfsruimte), en  
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— 7 dm3/s (minimaal vereiste ventilatiecapaciteit in een verblijfsruimte).  

Voor de definitie van de begrippen ‘verblijfsgebied’ en ‘verblijfsruimte’ wordt verwezen naar Bouwbesluit 2012. 

De eis aan de ventilatiecapaciteit van een verblijfsruimte is een vangnet-eis voor ingedeelde verblijfsgebieden. 
Daarom zal veelal de waarde van de factor AVG,i · 0,9 in formule (5.14) maatgevend zijn. 

OPMERKING 2 Geadviseerd wordt voor elke verblijfsruimte bedoeld voor slapen van meer dan één persoon 
een minimale capaciteit van de ventilatievoorzieningen te realiseren van 14 dm3/s, ook indien op grond van de 
afmetingen met een lagere capaciteit kan worden volstaan.  

OPMERKING 3 In Bouwbesluit 2012, artikel 3.34 lid 2 is voor woonfuncties en logiesfunctie bepaald dat ten 
minste 50 % van de toe te voeren ventilatielucht rechtstreeks van buiten afkomstig moet zijn. In de nota van 
toelichting is uitgelegd dat dit betekent dat maximaal 50 % van de vereiste capaciteit via een andere ruimte mag 
worden toegevoerd. Van deze bepaling kan alleen gebruik worden gemaakt indien de inrichting van het gebouw 
en de aanwezige ventilatiecomponenten dit mogelijk maken. In de praktijk komt het erop neer dat deze ’50 %-
regel’ uitsluitend toepasbaar is in verblijfsruimten waar zowel een toe- als een afvoercomponent aanwezig is, 
overstroomcomponenten daarbij niet begrepen.  

5.3.2.4 Minimaal vereiste capaciteit toevoer voor verbrandingslucht 

De minimaal vereiste toevoercapaciteit voor verbrandingslucht van open verbrandingstoestellen voor 
elke verblijfsruimte j uit de woonfunctie is: 

qv;comb,i = Σ(qv;comb;req · qv;comb;as,i) (5.15) 

waarin: 

qv;comb,i is de minimaal vereiste toevoercapaciteit voor verbrandingslucht van open 
verbrandingstoestellen in zone i in dm3/s;  

qv;comb;req is de benodigde capaciteit voor verbrandingslucht in dm3/s per kW nominale belasting 
volgens Bouwbesluit 2012, tabel 3.50.1; 

qv;comb;as,i is de capaciteit van elk open verbrandingstoestellen in zone i in kW. 

OPMERKING 1 Bij nieuwbouw of renovatie van een woonfunctie zal over het algemeen geen sprake zijn van 
open verbrandingstoestellen; qv;comb;j is dan 0. Volgens Bouwbesluit 2012, artikel 3.49 blijft een opstelplaats voor 
een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, hierbij 
buiten beschouwing.  

OPMERKING 2 Bouwbesluit 2012 biedt geen uitzondering meer voor warmwatertoestellen, zoals een geiser. 
Er moet dus bij een geiser altijd een specifieke voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer 
van rookgas zijn. 

5.4 Thermisch comfort 

5.4.1 Bepalingsmethode 

De bepalingsmethode voor het thermisch comfort is gegeven in NEN-EN 13141-1:2004, 5.5 dan wel de 
nieuwe editie van deze norm.  

De bepalingsmethode resulteert in een gemeten luchtsnelheid onder voorgeschreven condities. Er 
wordt voldaan aan de eis in Bouwbesluit 2012, paragraaf 3.30, als op alle meetpunten aan de 
grenswaarde wordt voldaan. 
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OPMERKING 1 De grenswaarde uit Bouwbesluit 2012, paragraaf 3.30 is 0,2 m/s. Geadviseerd wordt deze 
grenswaarde ook te respecteren voor situaties waarin deze niet vereist is, zoals bij bestaande gebouwen. 

OPMERKING 2 Ontwerp NEN-EN 13141-1:2017 is inmiddels voor commentaar gepubliceerd. 

OPMERKING 3 De bepalingsmethode voor het thermisch comfort wijkt af van de methode volgens 
NEN 1087:2001. Belangrijkste wijziging is dat dichter op de uitstroomopening zelf wordt gemeten (0,5 m, waar 
dit 1 m was). De reden om deze afstand ook voor Nederland door te voeren is dat het gebied direct achter de 
gevel in de praktijk veelal ook als leefzone wordt gebruikt, zowel in woningbouw als in bijvoorbeeld kantoren. 
Dichter op de gevel meten zal naar verwachting een betere indicatie geven voor het al dan niet ervaren van 
tochtklachten in de praktijk.  

6 Indeling in ventilatiesysteemtypen en bepalingsmethode 
waarschijnlijkheid van functioneren 

6.1 Indeling in ventilatiesysteemtypen 

6.1.1 Indeling van de ventilatievoorzieningen naar ventilatiesysteemtype 

De ventilatievoorzieningen in een gebouw worden ingedeeld naar ventilatiesysteemtype (VST). Bij 
deze indeling worden de onderdelen van het ventilatiesysteem in het gebouw, of de betreffende zone 
in dat gebouw, gekarakteriseerd naar drijvende kracht voor toe- en afvoer en naar het gegeven of de 
invloed van deze drijvende kracht direct of indirect wordt uitgeoefend. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt naar de ventilatievoorzieningen voor verblijfsruimten en verblijfsgebieden (in Engelstalige 
documenten aangeduid met habitable spaces (HS)) en naar de ventilatievoorzieningen voor natte 
ruimten of serviceruimten (in Engelstalige documenten aangeduid met exhaust spaces (ES)). 

De indeling in ventilatiesysteemtypen (VST) is gegeven in tabel 6.1. 

6.1.2 Aanduiding van toe- en afvoervoorzieningen 

De toe- en afvoervoorzieningen van alle ruimten worden aangeduid naar drijvende kracht, de directe 
of indirecte invloed en of de componenten ontworpen zijn als toe- of afvoervoorziening. 

De aanduiding is gegeven in de laatste kolom van tabel 6.1. 

De aanduiding is als volgt opgebouwd: 

1e positie N of M, voor respectievelijke natuurlijke of mechanische drijvende kracht; 

2e positie D of I, voor respectievelijk directe of indirecte invloed; 

3e positie E of S, voor respectievelijk afvoer (E van extract) of toevoer (S van supply). 
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Tabel 6.1 — Ventilatiesysteemtypen (VST) 

VST Ruimtetype Type luchtstroom Aanduiding 

 

1 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer natuurlijke directe luchttoevoer  NDS 

afvoer natuurlijk indirecte luchtafvoer NIE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer natuurlijke indirecte luchttoevoer NIS 

afvoer natuurlijke directe luchtafvoer NDE 

 

2 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer natuurlijk directe luchtafvoer NDE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer natuurlijke directe luchtafvoer NDE 

 

3 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer natuurlijke directe luchttoevoer NDS 

afvoer mechanische indirecte luchtafvoer MIE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

 

4 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer natuurlijke directe luchttoevoer NDS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

 

5 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer mechanische directe luchttoevoer MDS 

afvoer mechanische indirecte luchtafvoer MIE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

 

6 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

 

7 

Verblijfsruimten en/of 
verblijfsgebieden 

toevoer mechanische directe luchttoevoer MDS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

Natte ruimten of service 
ruimten 

toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE 

 

OPMERKING In de Nederlandse bouwpraktijk komt systeemtype 2 zelden voor. Systeemtype 1 
(overeenkomend met systeem A uit NPR 1088) wordt met name aangetroffen in bestaande gebouwen. 
Systeemtype 3 komt overeen met systeem C uit NPR 1088, systeem 4 met type C4c uit NEN 8088-1, systeem 5 
met type D uit NPR 1088 en systeem 7 met type E (eerder aangeduid als X). 
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6.2 Bepalingsmethode waarschijnlijkheid van functioneren 

6.2.1 Methode  

De mate van waarschijnlijkheid, ofwel de probabiliteit, dat de geïnstalleerde capaciteit van een 
ventilatievoorziening in een vertrek (of een groep van vertrekken) ook daadwerkelijk leidt tot een 
luchtvolumestroom die ten minste gelijk is aan de voor dat vertrek beoogde luchtvolumestroom, hangt 
af van verschillende factoren:  

1) De bedienings- en regelmogelijkheden die zijn toegepast. 

2) De kans dat de geïnstalleerde ventilatiecapaciteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

6.2.1.1 Probabiliteit correcte bediening: PCO 

Afhankelijk van het ventilatiesysteemtype zijn bepaalde bedienings- en regelmogelijkheden 
toepasbaar. Afhankelijk van de bedienings- en regelmogelijkheden die worden geselecteerd en 
geïnstalleerd, kan worden bepaald wat de probabiliteit is dat de toe- en afvoercomponenten correct 
worden bediend (zie voor de onderbouwing van de vastgestelde waarden achtergronddocument ‘NEN 
1087 (nl)’). Correct betekent in dit verband dat de toe- en afvoercomponenten op maximale capaciteit 
staan ingesteld tijdens aanwezigheid, en op minimale capaciteit tijdens afwezigheid.  

Is de PCO voor perioden van afwezigheid en aanwezigheid bekend (PCOpres en PCOabs), dan kan 
daarmee de control factor fcntrl;pres en fcntrl;pres worden berekend. Deze control factoren zijn maatgevend 
voor de kans dat de bediening correct is om tijdens aanwezigheid de daadwerkelijk geïnstalleerde 
capaciteit en tijdens afwezigheid de minimale capaciteit te realiseren. 

In formulevorm: 

fcntrl;pres = PCOpres + (1 - PCOpres) · qv ;%min (6.1) 

fcntrl;abs = PCOabs · qv;%min + (1 - PCOabs) (6.2) 

waarin: 

fcntrl;pres is de correctiefactor bediening op geïnstalleerde capaciteit voor perioden van 
aanwezigheid; 

fcntrl;abs is de correctiefactor bediening op geïnstalleerde capaciteit voor perioden van 
afwezigheid; 

PCOpres is de probabiliteit correcte bediening tijdens aanwezigheid; 

PCOabs is de probabiliteit correcte bediening tijdens afwezigheid; 

qv;%min is de minimum capaciteit als percentage van de geïnstalleerde capaciteit. 

OPMERKING De waarden van PCOpres en PCOabs is een getal tussen 0 en 1. 
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6.2.1.2 Probabiliteit qv;inst: Pqv;inst 

De kans dat de geïnstalleerde capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is als de regelmogelijkheden 
(controls) goed staan ingesteld, is bij mechanische componenten – mits goed ingeregeld – niet echt een 
probleem. Bij natuurlijke ventilatiecomponenten daarentegen is dit afhankelijk van omstandigheden. 
De natuurlijke drijvende krachten zijn immers niet permanent aanwezig en variëren bovendien in 
kracht. Om die reden wordt berekend wat de probabiliteit is dat de natuurlijke drijvende krachten 
beschikbaar zijn om de geïnstalleerde capaciteit te kunnen realiseren. 

De parameters die bepalend zijn voor de berekening van de probabiliteit dat bij natuurlijke 
voorzieningen en componenten de geïnstalleerde capaciteit qv;inst beschikbaar is, staan vermeld in 
tabel 6.2. 

Tabel 6.2 — Invloed parameters Pqv;inst in afhankelijkheid van de ventilatiesysteemtypen  

VST Type luchtstroom Aanduiding Invloedsfactoren Pqv;inst 

1 

HS 
toevoer natuurlijke directe luchttoevoer  NDS 10ePerc;NDS · Ploef/lij 

afvoer natuurlijk indirecte luchtafvoer NIE PCONDS · Pdrs;HS · Pinf 

ES 
toevoer natuurlijke indirecte luchttoevoer NIS Pdrs;ES 

afvoer natuurlijke directe luchtafvoer NDE 10ePerc;NDS+NDE 

2 

HS 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS Pdrs;HS · Pinf 

afvoer natuurlijk directe luchtafvoer NDE 10ePerc;NDE  

ES 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS Pdrs;ES · Pinf 

afvoer natuurlijke directe luchtafvoer NDE 10ePerc;NDE 

 

3 

HS 
toevoer natuurlijke directe luchttoevoer NDS 10ePerc;NDS · Ploef/lij 

afvoer mechanische indirecte luchtafvoer MIE PCONDS ·Pdrs;HS · Pinf 

ES 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE  n.v.t 

 

4 

HS 
toevoer natuurlijke directe luchttoevoer NDS 10ePerc;NDS · Ploef/lij 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE  n.v.t 

ES 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE n.v.t 

 

5 

HS 
toevoer mechanische directe luchttoevoer MDS n.v.t 

afvoer mechanische indirecte luchtafvoer MIE n.v.t 

ES 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE n.v.t 

 

6 

HS 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE n.v.t 

ES 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE n.v.t 

 

7 

HS 
toevoer mechanische directe luchttoevoer MDS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE n.v.t 

ES 
toevoer mechanische indirecte luchttoevoer MIS n.v.t 

afvoer mechanische directe luchtafvoer MDE n.v.t 

 

Een summiere toelichting op de in tabel 6.2 genoemde invloedsfactoren staat in tabel 6.3. 
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Tabel 6.3 — Toelichting en forfaitaire waarden invloedfactoren Pqv;inst 

Invloedsfactor Omschrijving Waarde 

10ePerc;NDS a 10e percentiel van de kansverdeling dat de optredende luchtstroom 
over de NDS-componenten overeenkomt met de geïnstalleerde 
capaciteit 

0.40 

10ePerc;NDE 
a 10e percentiel van de kansverdeling dat de optredende luchtstroom 

over de NDE-componenten overeenkomt met de geïnstalleerde 
capaciteit 

0.45 

10ePerc;NDS+NDE a 10e percentiel van de kansverdeling dat de optredende luchtstroom 
over de gezamenlijke NDS- en NDE- componenten overeenkomt met 
geïnstalleerde capaciteit 

0.60 

Ploef/lij Probabiliteit dat de NDS-componenten aan de loefzijde liggen 0.50 

Pdrs;HS b Probabiliteit dat de binnendeuren van de verblijfsruimten in de juiste 
stand staan om de beoogde luchtstromen te faciliteren (waarde 
afhankelijk van aantal deuren) 

1 of 0.85 of 
0.75 

Pdrs;ES b Probabiliteit dat de binnendeuren van de exhaust ruimten in de juiste 
stand staan om de beoogde luchtstromen te faciliteren (waarde 
afhankelijk van aantal deuren) 

1 of 0.85 of 
0.75 

PCONDS c Probabiliteit dat NDS-componentenen altijd in de goede stand staan 
(d.w.z. dicht of minimaal tijdens afwezigheid en open of maximaal 
tijdens aanwezigheid) 

te berekenen 
waarde 

Pinf d Invloed die de luchtdichtheid van het gebouw heeft op de 
probabiliteit dat de beoogde luchtstromen (MIE/NDE/MIS) worden 
gerealiseerd 

te berekenen 
waarde 

a Berekeningen zijn uitgevoerd bij een gemiddelde windsnelheid van 3.5 m/s, stack-hoogte van 3 m en een 
gemiddelde buitentemperatuur van 10 °C. Berekende waarden zijn naar boven afgerond op veelvouden van 
0.05. 

b Waarde is afhankelijk van het aantal binnendeuren van verblijfsruimten c.q. natte ruimten. Forfaitaire 
waarden: 1.00 bij 1 deur, 0.85 bij 2 of 3 deuren en 0.75 bij meer dan 3 deuren. 

c Waarde voor PCONDS wordt bepaald met de volgende formule: PCONDS = (PCONDS;pres + PCONDS;abs) / 2 . De PCO-
waarden zelf zijn afhankelijk van het type bediening; forfaitaire waarden hiervoor worden gegeven in de 
betreffende tabellen.  

d Waarde voor Pinf wordt bepaald met de volgende formule: Pinf = C1 / (C1 + C2), waarbij C1 de 
luchtstroomcapaciteit bij 1 Pa voorstelt van de beoogde ventilatiecomponenten, en C2 de infiltratie bij 1 Pa 
voorstelt, vermenigvuldigd met het aandeel infiltratie dat niet in de beoogde ruimten optreedt. 

  

OPMERKING Voor de verdere toelichting en de berekening van de invloedsfactoren voor de Probabiliteit 
Pqv;inst, zie het achtergronddocument bij deze NEN 1087 voor onderbouwing van de vastgestelde waarden. 

 

De uiteindelijk verkregen waarden voor de probabiliteit dat de geïnstalleerde capaciteit ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd wanneer nodig ‘Pqv;inst’, staan vermeld in tabel 6.4. 
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Tabel 6.4 - Forfaitaire waarden voor Pqv;inst 

Type 
VST 

Probabiliteit qv;inst, ofwel Pqv;inst 

toevoer ES afvoer ES toevoer HS afvoer HS 

1 Pqv;inst;NIS Pdrs;ES Pqv;inst;NDE 0.60 Pqv;inst;NDS 0.20 Pqv;inst;NIE PCONDS · Pdrs;HS · Pinf 

2 Pqv;inst;MIS Pdrs;ES · Pinf Pqv;inst;NDE 0.45 Pqv;inst;MIS Pdrs;HS · Pinf Pqv;inst;NDE 0.20 

3 Pqv;inst;MIS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 Pqv;inst;NDS 0.20 Pqv;inst;MIE PCONDS · Pdrs;HS · Pinf 

4 Pqv;inst;MIS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 Pqv;inst;NDS 0.20 Pqv;inst;MDE 1.00 

5 Pqv;inst;MIS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 Pqv;inst;MDS 1.00 Pqv;inst;MIE 1.00 

6 Pqv;inst;MIS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 Pqv;inst;MIS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 

7 Pqv;inst;MIS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 Pqv;inst;MDS 1.00 Pqv;inst;MDE 1.00 

 

Voor VST1 en VST3 moet de Pqv;inst van de afvoercomponenten van de verblijfsruimten worden 
berekend op basis van de het type bediening en de qv;10 waarde van het gebouw 

Wanneer per type ruimte de geïnstalleerde capaciteit qv;inst, de control factoren fcntrl;abs en fcntrl;pres en de 
probabiliteit van de qv;inst: Pqv;inst bekend zijn, kan de optredende AER (air exchange rate of 
luchtuitwisseling) per type ruimte worden berekend met behulp van de volgende formules: 

AERpres = qv;inst · fcntrl;pres · Pqv;inst (6.3) 

AERabs = qv;inst · fcntrl;abs · Pqv;inst (6.4) 

waarin: 

AERpres is de waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling tijdens aanwezigheid; 

AERabs is de waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling tijdens afwezigheid; 

qv;inst is de geïnstalleerde capaciteit van de ventilatievoorziening of de betreffende 
componenten;  

fcntrl;pres is de correctie factor bediening op geïnstalleerde capaciteit voor perioden van 
aanwezigheid; 

fcntrl;abs is correctiefactor bediening op geïnstalleerde capaciteit voor perioden van 
afwezigheid; 

Pqv;inst is de probabiliteit dat de geïnstalleerde capaciteit wordt gerealiseerd.  

OPMERKING 1 Deze algemene formules zijn toepasbaar op zowel een individuele ruimte als een groep 
gelijksoortige ruimten met een gelijk VST, vergelijkbaar gebruik en gelijke regelmogelijkheden.  

OPMERKING 2 Invloedsfactoren als onderhoud en geluidproductie van het ventilatiesysteem zijn niet 
meegenomen in de bepaling van Pqv;inst In deze bepalingsmethode wordt ervan uitgegaan dat natuurlijke 
toevoerroosters, de toe- en afvoerleidingen en de in- en uitblaasventielen op correcte wijze worden 
onderhouden en dat het ventilatiesysteem zo is ontworpen dat geluid van de installatie zelf en het geluid dat via 
de natuurlijke toevoerroosters van buiten naar binnen komt, voldoet aan de grenswaarden zoals vermeld in het 
bouwbesluit. 
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7 Bepalingsmethode voor de ventilatieprestatie-indicator voor 
woonfuncties 

7.1 Bepalingsmethode ventilatieprestatie-indicator: AEP 

De ventilatieprestatie-indicator zoals deze in dit hoofdstuk wordt bepaald is vooralsnog van 
toepassing op woonfuncties, omdat de meerderheid van de bronnen waarop deze gebaseerd is, 
betrekking hebben op woonfuncties. Voor met woonfuncties vergelijkbare gebruiksfuncties (zoals een 
logiesfunctie) ligt vergelijkbare toepasbaarheid voor de hand. Voor andere gebruiksfuncties zal de 
referentie (AEPref), die in dit hoofdstuk wordt gebruikt, nader moeten worden onderbouwd.  

7.1.1 Bepaling van de AEP per ruimte 

De ventilatieprestatie, in het Engels afgekort als AEP (Air Exchange Performance), wordt bepaald door 
de voor een bepaald vertrek berekende AER (Air Exchange Rate) te delen door de referentie AER.  

Voor een willekeurige verblijfsruimte i (HS;i) ziet de formule er als volgt uit: 

AEPHS;i  = AERHS;i  / AERref  = ( qv;inst;HS;i  · Pqv;inst · fcntrl;HS;i ) / AERref  (7.1) 

waarin: 

AEPHS;i is de Air Exchange Performance van verblijfsruimten (Habitable Space) i, in [%], ofwel 
de kwaliteitsindicator voor luchtuitwisseling; 

AERHS;i  is de Air Exchange Rate van verblijfsruimten (Habitable Space) i, in [dm3/s/m2], ofwel 
de mate van luchtuitwisseling; 

AERref is de Reference Air Exchange Rate, ofwel het referentie ventilatievoud in [dm3/s/m2]; 

qv;inst;HS;i   is de geïnstalleerde capaciteit in Habitable Space i, in [dm3/s/m2]; 

Pqv;inst  is de probabiliteit dat de geïnstalleerde capaciteit wordt gerealiseerd, in [%]; 

fcntrl;HS;i is de controlefactor van de regeling in een verblijfsruimte of verblijfsgebied i, in [%]. 

Voor een willekeurige natte ruimte i (ES;i) ziet de formule er nagenoeg hetzelfde uit: 

AEPES;i  = AERES;i  / AERref  = (qv;inst;ES;i  · Pqv;inst · fcntrl;ES;i ) / AERref  (7.2) 

waarin: 

AEPES;i is de Air Exchange Performance van een natte ruimte (Exhaust Space) i, in [%]; 

AERES;i is de Air Exchange Rate van een natte ruimte (Exhaust Space) i, in [dm3/s]; 

AERref is de Reference Air Exchange Rate, ofwel het referentie ventilatievoud in [dm3/s]; 

qv;inst;ES;i is de geïnstalleerde capaciteit in Exhaust Space i, in [dm3/s]; 

Pqv;inst  is de probabiliteit dat de geïnstalleerde capaciteit wordt gerealiseerd, in [%]; 

fcntrl;ES;i is de controlefactor van de regeling in een natte ruimte i, in [%]. 
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Deze AEP-berekeningen voor verblijfsruimten en natte ruimten worden gedaan voor zowel perioden 
van aanwezigheid als perioden van afwezigheid.  

7.1.2 Bepaling gemiddelde AEP voor verblijfsruimten c.q. natte ruimten 

7.1.2.1 Representatieve AEP verblijfsruimten AEPHS;tot 

Voor de gezamenlijke verblijfsruimten wordt één representatieve AERHS bepaald, waarbij de 
gemiddelde AEP van de individuele verblijfsruimten (tijdens aanwezigheid en afwezigheid) wordt 
bepaald, beide gewogen naar hun aandeel Ai (in %) in het totale oppervlak van de verblijfsruimten. 
Deze twee gemiddelden worden vervolgens opgeteld en door 2 gedeeld, waarbij de AEPHS tijdens 
aanwezigheid een weegfactor 7 krijgt en de AEPHS tijdens afwezigheid een weegfactor 1. 

In formulevorm:  

i

HS;tot HS; ; HS;j;abs
1 i 1

8

n n

( A ) 7 ( A ) 1i ii pres
i

i

AEP AEP AEP
= =

 
 
 
 

= =

=   +      (7.3) 

De AEPHS tijdens aanwezigheid weegt het zwaarst omdat er juist tijdens aanwezigheid sprake is van 
mogelijke blootstelling van bewoners aan concentraties vervuilende stoffen. Om te voorkomen dat de 
AEPHS;tot eenvoudig kan worden verhoogd door de luchtuitwisseling tijdens afwezigheid te verhogen, 
wordt een relatief groot verschil (7 : 1) tussen de weegfactoren gehanteerd. 

7.1.2.2 Representatieve AEP natte ruimten AEPES;tot 

Ook voor de gezamenlijke natte ruimten of service ruimten wordt één representatieve AEPES bepaald, 
waarbij de gemiddelde AEP van de individuele natte ruimten (tijdens aanwezigheid en tijdens 
afwezigheid) wordt bepaald, beide gewogen naar aandeel qES;i (in %) in de totaal geïnstalleerde 
afvoercapaciteit voor de natte ruimten. Deze twee gemiddelden worden vervolgens opgeteld en door 2 
gedeeld, waarbij de AEPES tijdens aanwezigheid een weegfactor 2 krijgt en de AEPES tijdens 
afwezigheid een weegfactor 1. 

In formulevorm:  

ES; ES;iES;tot ES; ; ES;
1 1

n n

3( q ) 2 ( q ) 1
i

i

i pres j
i i

i

AEP AEP AEP
= =

 
 
 
 

= =

=   +      (7.4) 

Ook voor natte ruimten geldt dat het tijdens aanwezigheid belangrijk is om direct lucht uit te wisselen 
en alle geproduceerde vocht/dampen/geuren direct naar buiten af te voeren. Echter, vaak zal het niet 
voldoende zijn om alleen tijdens aanwezigheid voldoende afvoer te realiseren. Vocht kan zich ophopen 
in het gebouw (stucwerk etc.), waardoor het nodig is dat ook tijdens afwezigheid nog voldoende lucht 
wordt afgevoerd. Om deze reden weegt de luchtuitwisseling tijdens afwezigheid voor een aanzienlijk 
deel (33 1/3 %) mee in de bepaling van de AEPES;tot. 

7.1.3 Referentie AER: AERref 

De AEP die wordt berekend volgens de hiervoor beschreven methoden, wordt in belangrijke mate 
bepaald door de referentie, ofwel waarde van de AERref die wordt aangehouden.  

De in het Bouwbesluit genoemde capaciteiten zullen dienst doen als referentie. De referentie AER voor 
verblijfsruimten wordt daarmee 0.9 dm3/s/m2; die voor keuken, badkamer en toilet respectievelijk 21, 
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14 en 7; voor andere afvoerruimten (zoals een berging met opstelplaats voor een wasmachine) wordt 
analoog ook 7 dm3/s als referentie gehanteerd (zie tabel 7.1).  

Tabel 7.1 - Referentie AER voor perioden van aanwezigheid (AERref;pres ) 

  keuken badkamer toilet utility anders VR 

 % of BB dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s/m2 

BB-eisen 100% 21.0 14.0 7.0 7.0 7.0 0.9 

AERref;pres 100% 21.0 14.0 7.0 7.0 7.0 0.9 

 

Voor de referentie AER tijdens afwezigheid (AERref;abs) wordt 15% van de referentie AER tijdens 
aanwezigheid (AERref;pres) aangehouden. Dit percentage is gekozen omdat daarmee: 

1) het - in prEN 16798-1, I.1.5 - genoemde minimale ventilatievoud van 0.13 - 0.15 dm3/s/m2 voor 
verblijfsruimten tijdens afwezigheid wordt gerealiseerd (immers, 15 % van 0.9 = 0.135 dm3/s/m2);  

2) voor natte ruimten een referentiewaarde tijdens afwezigheid wordt gerealiseerd die nagenoeg 
overeenkomt met de eisen uit het Bouwbesluit omtrent regelbaarheid (terug-regeling) van 
ventilatiecomponenten. 

Tabel 7.2 — Referentie AER voor perioden van afwezigheid ( AERref;abs ) 

 keuken badkamer toilet utility anders VR 

 dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s/m2 

AERref;abs 3.15 2.1 1.1 1.1 1.1 0.135 

 

7.2 Overzicht toe te passen rekenmethoden per ventilatiesysteemtype 

Zie de tabellen op de volgende pagina’s. 
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OVERZICHT REKENMETHODE VENTILATIEPRESTATIE PER VST

VST 1  DIRECTE NATUURLIJKE AFVOER UIT NATTE RUIMTES EN DIRECTE NATUURLIJKE TOEVOER IN VERBLIJFSRUIMTES

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimten)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken
aanvoer: NIS

afvoer: NDE geef qv;inst;k in l/s 

Badkamer aanvoer: NIS

afvoer: NDE geef qv;inst;b in l/s 

Toilet aanvoer: NIS

afvoer: NDE geef qv;inst;t in l/s 

Overig aanvoer: NIS

afvoer: NDE geef qv;inst;o in l/s 

TOTAAL ES
tot.aanvoer: NIS

 

tot.afvoer: NDE
geef qv;inst;tot  

in l/s 

1) qv;%min is hier de laagstand (indien van toepassing) van de natuurlijke afvoervoorzieningen uitgedrukt als percentage van de qv;inst in betreffende ruimte

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

NDS

opgave 

type NDS 

(tabel 7)

afvoer: NIE

geef qv;inst;NIE in 

l/s/m2 @ 1 Pa

geef type bediening 

NDE vanuit HS

(tabel 2) 

P qv;inst;NIE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

2) qv;%min  is hier de laagstand van de natuurlijke toevoervoorzieningen, uitgedrukt als percentage van de qv;inst (ofwel doorlaat rooster bij dichtstand)

formule 1 : f cntrl;pres = PCO;pres + (1- PCO;pres)*qv;%min

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1- PCO;abs)

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

OVERALL AEP HS

bepaal overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

bereken f contrl;NDS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;NDS 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

A: bereken luchtstroom NDS tijdens    aan- 

/afwezigheid : qv;NDS = qv;inst;NDS * 

P qv;inst;NDS  * f contr;NDS

B: bereken luchtstroom NIE agv 

NDE-controls in HS tijdens aan- 

/afwezigheid : qv;NIE;1 = qv;inst;NDE * 

P qv;inst;NIE * f contr;NDE;HS

C: bereken luchtstroom NIE agv 

NDE-controls in ES tijdens aan- 

/afwezigheid HS : qv;NIE;2 = tijdgew.gem.van 

AER;ES * P qv;inst;NIE 

bepaal hoogste waarde 

van A;B;C 

tijdens aan- / en afwezigheid

AER;HS;pres = MAX(A;B;C);pres

AER;HS;abs = MAX(A;B;C);abs

bereken ventilatieprestatie 

tijdens aan-  en afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 6

bereken f contrl;NDE;HS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

Alle HS

aanvoer:

geef qv;inst;NDS 

in l/s/m2 @ 1 Pa

10% 

(vlgns. 

Bouwbesluit)

geef type 

bediening NDS 

(tabel 2)

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 5 (voor hand-

bediende NDS) of tabel 6 

(voor autom.bediende NDS)

bepaal tijd-gewogen gemiddelde 

AEP's tijdens aan- / afwezigheid: 

AEP;ES;pres & AEP;ES;abs

OVERALL AEP ES

bepaal overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + 

AEP;ES;abs ) / 3

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
2) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl tussenberekening Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

nvt nvt nvt

P qv;inst;NDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

nvt

bepaal totale AER's tijdens 

aan- / afwezigheid ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;o = 

qv;inst;o * Pqv;inst;NDE * f contr;o

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;o = AER;o / AER;o;ref

Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;k =  

qv;inst;k * P qv;inst;NDE * f contr;k

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;b = 

qv;inst;b * P qv;inst;NDE * f contr;b

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;t = 

qv;inst;t * Pqv;inst;NDE * f contr;t

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid:

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

geef type 

bediening NDE 

(tabel 2)

PCO:

kans op correcte bediening 

tijdens aan- en afwezigheid:

Lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 3

bereken f contrl;k  (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;NDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

nvt

bereken f contrl;b (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;o (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;t (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
1) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl tussenberekening
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VST 2 INDIRECTE MECHANISCHE TOEVOER EN NATUURLIJKE DIRECTE AFVOER IN ALLE NATTE- EN VERBLIJFSRUIMTEN

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimten)
Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken aanvoer: MIS

afvoer: NDE geef qv;inst;k in l/s geef qv;min;k

Badkamer aanvoer: MIS

afvoer: NDE geef qv;inst;k in l/s geef qv;min;k

Toilet aanvoer: MIS

afvoer: NDE geef qv;inst;k in l/s geef qv;min;k

Overig aanvoer: MIS

afvoer: NDE geef qv;inst;k in l/s geef qv;min;k

TOTAAL ES tot.aanvoer: MIS  

tot. afvoer: NDE geef qv;inst;k in l/s geef qv;min;k

Connecting Spaces MDS geef qv;inst;MDS in l/s geef qv;min;MDS in l/s 

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)
Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

1) qv;min%  is hier de laagstand van de natuurlijke afvoervoorzieningen, ofwel de doorlaat van de roosters bij dichtstand, uitgedrukt als percentage van qv;inst. Indien onbekend kan hier 10% van de waarde worden aangehouden.

2)
 A. Bereken luchtuitwisseling ten gevolge van MDS-bediening in HS tijdens aan- en afwezigheid in HS:  AER;HS =  qv;inst;MDS * f cntrl;HS;MDS  * qv;HS;% * Pqv;inst;MIS 

3)
 B. Bereken luchtuitwisseling ten gevolge van MDS-bediening in ES tijdens aan- en afwezigheid in HS :  AER;HS =  (weighted average AER;ES;pres & AER;ES;abs)  * qv;HS;% * Pqv;inst;MIS 

formule 1: f cntrl;pres = PCO;pres + (1 - PCO;pres) * qv;%min  

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1 - PCO;abs)

bereken AEP tijdens aan- en 

afwezigheid :  

AEP;o = AER;o / AER;o;ref

bereken AER tijdens aan- en afwezigheid: 

AER;o =  qv;inst;MDS * f cntrl;o;MDS  * qv;o;%  

* P qv;inst;MIS 

bereken AEP tijdens aan- en 

afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

OVERALL AEP HS

bereken overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

geef type bediening 

NDE

(tabel.2)

geef type bediening 

 for MIS in ES

(tabel 2)

n.v.t.

PCO

kans op correcte bediening

tijdens aan- en afwezigheid

lees de waarden voor  

PCOpres en PCOabs 

af uit tabel 3

n.v.t.

bereken f contrl;k  (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan-

/afwezigheid volgens form. 1

bereken f contrl;b  (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan-

/afwezigheid volgens form. 1

bereken f contrl;t  (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan-

/afwezigheid volgens form. 1

bereken f contrl;o  (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan-

/afwezigheid volgens form. 1

n.v.t.

bereken AEP tijdens aan- en 

afwezigheid : 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

bereken AEP tijdens aan- en 

afwezigheid : 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken AEP tijdens aan- en 

afwezigheid : 

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

n.v.t.

bereken f contrl;MDS 

(= invloed regeling op luchtstroom) 

tijdens aan- en afwezigheid volgens 

formule 1 

Vent.prestatie: AEP

Type voorzieningen Geinstalleerde cap.: qv;inst & qv;min% Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl tussenberekening Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;min Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl tussenberekening Luchtuitwisseling: AER

bereken de gewogen gemiddelde 

AEP's tijdens aan- en afwezigheid: 

AEP;ES;pres & AEP;ES;abs

OVERALL AEP ES

bereken overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + 

AEP;ES;abs ) / 3

bereken totaal AER tijdens aan- en 

afwezigheid  in ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

Alle HS

aanvoer: MIS

afvoer: NDE

geef qv;inst;MIS 

in l/s/m2 @ 1 Pa

geef qv;inst;NDE 

in l/s/m2 @ 1 Pa

geef type bediening  

 MDS

(tabel 2)

geef type bediening  

 NDE

(tabel 2)

Lees de waarde voor

PCOpres en PCOabs 

af uit tabel 6

Lees de waarde voor

PCOpres en PCOabs 

af uit tabel 6

geef qv;min%
1)

Bepaal de hoogste waarde van A of  B 

tijdens aan- en afwezigheid in HS

AER;HS;pres = MAX(A;B);pres

AER;HS;abs = MAX(A;B);abs
bereken f contrl;NDE 

(= invloed regeling op luchtstroom) 

tijdens aan- en afwezigheid volgens 

formule 1 

bepaal  qv;k;% = aandeel in totale 

afvoercapac.rekening houdend met alle 

NDE-regel- en prob.factoren tijdens aan- en 

afw.
bepaal  qv;b;% = aandeel in totale 

afvoercapac.rekening houdend met alle 

NDE-regel- en prob.factoren tijdens aan- en 

afw.
bepaal  qv;t;% = aandeel in totale 

afvoercapac.rekening houdend met alle 

NDE-regel- en prob.factoren tijdens aan- en 

afw.
bepaal  qv;o;% = aandeel in totale 

afvoercapac.rekening houdend met alle 

NDE-regel- en prob.factoren tijdens aan- en 

afw.

P qv;inst;MIS 

Lees waarde af of bereken 

volgens tabel 4.3

P qv;inst;NDE 

Lees waarde af of bereken 

volgens tabel 4.3

Bereken MIS tijdens aan- en afwezigheid 

door:

A.  MDS-bediening in HS  
2)

B. MDS-bediening in ES 3)

bepaal qv;HS;% =  aandeel in totale 

afvoercapaciteit rekening houdend met alle 

NDE-bediening en probabiliteitsfactoren 

tijdens aan- en afwezigheid.

P qv;inst;NDE 

Lees waarde af of bereken 

volgens tabel 4.3

P qv;inst;MIS 

Lees waarde af of bereken 

volgens tabel 4.3

n.v.t. n.v.t.

bereken AER tijdens aan- en afwezigheid: 

AER;k =  qv;inst;MDS * f cntrl;k;MDS  * qv;k;%  

* P qv;inst;MIS 

bereken AER tijdens aan- en afwezigheid: 

AER;b =  qv;inst;MDS * f cntrl;b;MDS  * qv;b;%  

* P qv;inst;MIS 

bereken AER tijdens aan- en afwezigheid::  

AER;t =  qv;inst;MDS * f cntrl;t;MDS  * qv;t;%  * 

P qv;inst;MIS 
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OVERZICHT REKENMETHODE VENTILATIEPRESTATIE PER VST

VST 3  DIRECTE MECHANISCHE AFVOER UIT NATTE RUIMTES EN DIRECTE NATUURLIJKE TOEVOER IN VERBLIJFSRUIMTES

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimten)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;k in l/s 

Badkamer aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;b in l/s 

Toilet
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;t in l/s 

Overig aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;o in l/s 

TOTAAL ES
tot.aanvoer: MIS

 

tot.afvoer: MDE
geef qv;inst;tot  

in l/s 

1) qv;%min is hier de laagstand van de mechanische afvoervoorzieningen uitgedrukt als percentage van de qv;inst in betreffende ruimte

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

NDS

opgave 

type NDS 

(tabel 7)

afvoer: MIE

geef qv;inst;MIE in 

l/s/m2 @ 1 Pa

geef type bediening 

MDE vanuit HS

(tabel 2) 

P qv;inst;MIE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

2) qv;%min  is hier de laagstand van de natuurlijke toevoervoorzieningen, uitgedrukt als percentage van de qv;inst (ofwel doorlaat rooster bij dichtstand)

formule 1 : f cntrl;pres = PCO;pres + (1- PCO;pres)*qv;%min

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1- PCO;abs)

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

bepaal overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

OVERALL AEP HS

geef MDE-type

vlgns tabel 1

P qv;inst;NDS 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

geef type 

bediening NDS 

(tabel 2)

10% 

(vlgns. 

Bouwbesluit)

bepaal hoogste waarde 

van A;B;C 

tijdens aan- / en afwezigheid

AER;HS;pres = MAX(A;B;C);pres

AER;HS;abs = MAX(A;B;C);abs

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 5 (voor hand-

bediende NDS) of tabel 6 

(voor autom.bediende NDS)

bereken f contrl;NDS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

OVERALL AEP ES

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

nvt nvt nvt

bepaal totale AER's tijdens 

aan- / afwezigheid ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

Alle HS

aanvoer:

geef qv;inst;NDS 

in l/s/m2 @ 1 Pa

bepaal overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + 

AEP;ES;abs ) / 3

tussenberekening Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEPType voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
2) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl

bereken ventilatieprestatie 

tijdens aan-  en afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

bepaal tijd-gewogen gemiddelde 

AEP's tijdens aan- / afwezigheid: 

AEP;ES;pres & AEP;ES;abs

bereken f contrl;t (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;o (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid : AER;k =  

qv;inst;k * P qv;inst;MDE * f contr;k

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;b = 

qv;inst;b * P qv;inst;MDE * f contr;b

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;t = 

qv;inst;t * Pqv;inst;MDE * f contr;t

bereken luchtuitwisseling  tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;o = 

qv;inst;o * Pqv;inst;MDE * f contr;o

Type voorzieningen

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 6

Luchtuitwisseling: AERGeinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
1) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl

geef type 

bediening MDE 

(tabel 2)

PCO:

kans op correcte bediening 

tijdens aan- en afwezigheid:

Lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 3

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

tussenberekening

nvt

A: bereken luchtstroom NDS tijdens aan- 

/afwezigheid : qv;NDS = qv;inst;NDS * 

P qv;inst;NDS  * f contr;NDS

B: bereken luchtstroom MIE agv 

MDE-controls in HS tijdens aan- 

/afwezigheid : qv;MIE;1 = qv;inst;MDE * 

P qv;inst;MIE * f contr;MDE;HS

C: bereken luchtstroom MIE agv 

MDE-controls in ES tijdens aan- 

/afwezigheid HS : qv;MIE;2 = tijdgew.gem.van 

AER;ES * P qv;inst;MIE 

nvt

bereken f contrl;MDE;HS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;k  (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;b (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

Vent.prestatie: AEP

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid:

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;o = AER;o / AER;o;ref
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OVERZICHT REKENMETHODE VENTILATIEPRESTATIE PER VST

VST 4  DIRECTE MECHANISCHE AFVOER UIT NATTE RUIMTES EN VERBLIJFSRUIMTES I.C.M. DIRECTE NATUURLIJKE TOEVOER IN VERBLIJFSRUIMTES

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimtes)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;k in l/s 

Badkamer
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;b in l/s 

Toilet aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;t in l/s 

Overig
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;o in l/s 

TOTAAL ES
tot.aanvoer: MIS

 

tot.afvoer: MDE
geef qv;inst;tot  

in l/s 

1) qv;%min is hier de laagstand van de mechanische afvoervoorzieningen uitgedrukt als percentage van de qv;inst in betreffende ruimte

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

NDS

opgave 

type NDS 

(tabel 7)

afvoer: MDE

geef qv;inst;MDE in 

l/s/m2 
geef qv;%min

geef type 

bediening MDE 

(tabel 2) 

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

2) qv;%min  is hier de laagstand van de geinstalleerde ventilatievoorzieningen, uitgedrukt als percentage van de qv;inst;MDE

formule 1 : f cntrl;pres = PCO;pres + (1- PCO;pres)*qv;%min

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1- PCO;abs)

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

OVERALL AEP HS

bepaal overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

Vent.prestatie: AEPLuchtuitwisseling: AER

Bepaal hoogste waarde van A;B 

en tel daar C bij op, doe dit voor periodes 

van aan- / en afwezigheid

AER;HS;pres = MAX(A;B);pres +Cpres

AER;HS;abs = MAX(A;B);abs +Cabs

bereken ventilatieprestatie 

tijdens aan-  en afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

Alle HS

aanvoer:

geef qv;inst;NDS 

in l/s/m2 @ 1 Pa

P qv;inst;NDS 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

geef type 

bediening NDS 

(tabel 2)

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 5 (voor hand-

bediende NDS) of tabel 6 

(voor autom.bediende NDS)

bereken f contrl;NDS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
2) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 6

10% 

(vlgns. 

Bouwbesluit

bereken f contrl;MDE;HS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

nvt nvt nvt

bepaal totale AER's tijdens 

aan- / afwezigheid ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

nvt

geef type 

bediening MDE 

(tabel 2)

PCO:

kans op correcte bediening 

tijdens aan- en afwezigheid:

Lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 3

tussenberekening

nvt

bereken f contrl;k  (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;b (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;t (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken f contrl;o (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
1) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

A: bereken luchtstroom NDS tijdens aan- 

/afwezigheid : qv;NDS = qv;inst;NDS * 

P qv;inst;NDS  * f contr;NDS

B: bereken luchtstroom MDE tijdens aan- 

/afwezigheid : qv;MDE = qv;inst;MDE * 

P qv;inst;MDE * f contr;MDE;HS

C: bereken add. luchtstroom HS agv 

MDE-controls in ES tijdens aan- 

/afwezigheid HS : qv;MIE = tijdgew.gem.van 

AER;ES * P qv;inst;MIE 

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid:

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

bereken ventilatieprestatie tijdens 

aan- /afwezigheid: 

AEP;o = AER;o / AER;o;ref

bepaal tijd-gewogen gemiddelde 

AEP's tijdens aan- / afwezigheid: 

AEP;ES;pres & AEP;ES;abs

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;k =  

qv;inst;k * P qv;inst;MDE * f contr;k

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid : AER;b = 

qv;inst;b * P qv;inst;MDE * f contr;b

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;t  = 

qv;inst;t * Pqv;inst;MDE * f contr;t

OVERALL AEP ES

bepaal overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + 

AEP;ES;abs ) / 3

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;o = 

qv;inst;o * Pqv;inst;MDE * f contr;o

tussenberekening
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OVERZICHT REKENMETHODE VENTILATIEPRESTATIE PER VST

VST 5  DIRECTE MECHANISCHE AFVOER UIT NATTE RUIMTESEN & DIRECTE MECHANISCHE TOEVOER IN VERBLIJFSRUIMTES (GEBALANCEERDE MECH. LUCHTSTROMEN)

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimtes)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;k in l/s 

Badkamer aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;b in l/s 

Toilet aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;t in l/s 

Overig aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;o in l/s 

TOTAAL ES
tot.aanvoer: MIS

 

tot.afvoer: MDE
geef qv;inst;tot  

in l/s 

1) qv;%min is hier de laagstand van de mechanische afvoervoorzieningen uitgedrukt als percentage van de qv;inst in betreffende ruimte

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)

Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

afvoer: MIE
geef qv;inst;MIE in 

l/s/m2 @1 Pa
nvt

2) qv;%min  is hier de laagstand van de geinstalleerde ventilatievoorzieningen, uitgedrukt als percentage van de qv;inst;MDS 

formule 1 : f cntrl;pres = PCO;pres + (1- PCO;pres)*qv;%min  

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1- PCO;abs)

bereken overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

bereken ventilatieprestatie 

tijdens aan-  en afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

nvt

OVERALL AEP HS

bereken luchtuitwisseling tijdens 

aan- /afwezigheid

AER;HS = qv;inst;MDS * 

P qv;inst;MDS * f contr;MDS

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 6 

bereken f contrl;NDS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1 P qv;inst;MDS 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

nvt nvt nvt

bepaal totale AER's tijdens 

aan- / afwezigheid ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

Alle HS

aanvoer:
geef qv;inst;MDS 

in l/s/m2

geef qv;%min

geef type 

bediening MDS 

(tabel 2)

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
2) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl

MDS

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken f contrl;t (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;t = 

qv;inst;t * Pqv;inst;MDE * f contr;t

Luchtuitwisseling: AER

OVERALL AEP ES

bepaal tijd-gewogen gemiddelde AEP's 

tijdens aan- / afwezigheid: AEP;ES;pres 

& AEP;ES;abs

bereken overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + 

AEP;ES;abs ) / 3

bereken f contrl;o (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;o = 

qv;inst;o * Pqv;inst;MDE * f contr;o

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;o = AER;o / AER;o;ref

Vent.prestatie: AEP

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

PCO:

kans op correcte bediening 

tijdens aan- en afwezigheid:

Lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 3

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
1) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

geef type 

bediening MDE 

(tabel 2)

bereken f contrl;k  (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;k =  

qv;inst;k * P qv;inst;MDE * f contr;k

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid:

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

bereken f contrl;b (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens 

aan- /afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid : AER;b = 

qv;inst;b * P qv;inst;MDE * f contr;b
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OVERZICHT REKENMETHODE VENTILATIEPRESTATIE PER VST

VST 6  INDIRECTE MECHANISCHE TOEVOER EN DIRECTE MECHANISCHE AFVOER IN ALLE NATTE- EN VERBLIJFSRUIMTES (GEBALANCEERDE MECH. LUCHTSTROMEN)

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimten)
Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;k in l/s 

Badkamer aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;b in l/s 

Toilet aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;t in l/s 

Overig aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;o in l/s 

TOTAAL ES tot.aanvoer: MIS  

tot.afvoer: MDE
geef qv;inst;tot  

in l/s 

1) qv;%min is hier de laagstand van de mechanische afvoervoorzieningen uitgedrukt als percentage van de qv;inst in betreffende ruimte

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)
Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

2) qv;%min  is hier de laagstand van de geinstalleerde ventilatievoorzieningen, uitgedrukt als percentage van de qv;inst;MDE

formule 1 : f cntrl;pres = PCO;pres + (1- PCO;pres)*qv;%min

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1- PCO;abs)

bereken luchtuitwisseling tijdens 

aan- /afwezigheid

AER;HS = qv;inst;MDE * 

P qv;inst;MDE * contr;MDE;HS

OVERALL AEP HS

bereken overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

bereken ventilatieprestatie 

tijdens aan-  en afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

bereken f contrl;MDE;HS (= invloed 

regeling op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

nvt

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

bepaal tijd-gewogen gemiddelde 

AEP's tijdens aan- / afwezigheid: 

AEP;ES;pres & AEP;ES;abs

OVERALL AEP ES
bereken overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + 

AEP;ES;abs ) / 3

geef qv;inst;MIS in 

l/s/m2 @1 Pa

geef qv;inst;MDE 

in l/s/m2 

geef qv;%min

geef type 

bediening MDS 

(tabel 2)

nvt nvt

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 6

nvt nvt nvt

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

bepaal totale AER's tijdens 

aan- / afwezigheid ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

bereken f contrl;k  (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;k =  

qv;inst;k * P qv;inst;MDE * f contr;k

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

bereken f contrl;b (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid : AER;b = 

qv;inst;b * P qv;inst;MDE * f contr;b

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken f contrl;t (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;t = 

qv;inst;t * Pqv;inst;MDE * f contr;t

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid:

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

bereken f contrl;o (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;o = 

qv;inst;o * Pqv;inst;MDE * f contr;o

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;o = AER;o / AER;o;ref

aanvoer: MIS

afvoer: MDE

Alle HS

Vent.prestatie: AEP

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
2) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
1) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl Luchtuitwisseling: AER

geef type 

bediening MDE 

(tabel 2)

PCO:

kans op correcte bediening 

tijdens aan- en afwezigheid:

Lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 3
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OVERZICHT REKENMETHODE VENTILATIEPRESTATIE PER VST

VST 7  DIRECTE MECHANISCHE TOE- EN AFVOER IN VERBLIJFSRUIMTES, INDIRECTE NATUURLIJKE TOEVOER MET DIRECTE MECHANISCHE AFVOER IN NATTE RUIMTES

ES : EXHAUST SPACES (natte ruimten of service ruimten)
Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

Keuken
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;k in l/s 

Badkamer
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;b in l/s 

Toilet
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;t in l/s 

Overig
aanvoer: MIS

afvoer: MDE geef qv;inst;o in l/s 

TOTAAL ES
tot.aanvoer: MIS

 

tot.afvoer: MDE
geef qv;inst;tot  

in l/s 

1) qv;%min is hier de laagstand van de mechanische afvoervoorzieningen uitgedrukt als percentage van de qv;inst in betreffende ruimte

HS : HABITABLE SPACES (verblijfsruimten of verblijfsgebieden)
Type ruimte Type bediening Probab.qv;inst :P qv;inst

2) qv;%min  is hier de laagstand van de geinstalleerde ventilatievoorzieningen, uitgedrukt als percentage van de qv;inst;MDE of MDS 

formule 1 : f cntrl;pres = PCO;pres + (1- PCO;pres)*qv;%min

f cntrl;abs = PCO;abs * qv;%min + (1- PCO;abs)

bereken ventilatieprestatie 

tijdens aan-  en afwezigheid:

 AEP;HS;pres = 

AER;HS;pres / AER;HS;pres;ref

 AEP;HS;abs = 

AER;HS;abs / AER;HS;abs;ref

OVERALL AEP HS

bereken overall AEP HS:

AEP;HS =  (7 * AEP;HS;pres + 

AEP;HS;abs ) / 8

geef type 

bediening MDS/E 

(tabel 2)

lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 6

bereken f contrl;MDS/E;HS 

(= invloed regeling op luchtstroom) 

tijdens aan- /afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;MDS/E 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

bereken luchtuitwisseling tijdens 

aan- /afwezigheid

AER;HS = qv;inst;MDS?E * 

P qv;inst;MDS/E * f contr;MDS/E;HS

OVERALL AEP ES

bepaal overall AEP ES:

AEP;ES =  (2 * AEP;ES;pres + AEP;ES;abs 

) / 3

nvt

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

bepaal totale AER's tijdens 

aan- / afwezigheid ES: 

AER;ES;pres & AER;ES;abs

bepaal tijd-gewogen gemiddelde AEP's 

tijdens aan- / afwezigheid: AEP;ES;pres & 

AEP;ES;abs

bereken f contrl;k  (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

P qv;inst;MDE 

lees waarde af uit 

tabel 4.3

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid : AER;k =  

qv;inst;k * P qv;inst;MDE * f contr;k

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;k = AER;k / AER;k;ref

bereken f contrl;b (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;b = 

qv;inst;b * P qv;inst;MDE * f contr;b

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;b = AER;b / AER;b;ref

bereken f contrl;t (= invloed regeling op 

luchtstroom) tijdens aan- /afwezigheid 

vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;t = 

qv;inst;t * Pqv;inst;MDE * f contr;t

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid:

 AEP;t = AER;t / AER;t;ref

bereken f contrl;o (= invloed regeling 

op luchtstroom) tijdens aan- 

/afwezigheid vlgns form.1

bereken luchtuitwisseling  tijdens aan- 

/afwezigheid :  AER;o = 

qv;inst;o * Pqv;inst;MDE * f contr;o

bereken ventilatieprestatie tijdens aan- 

/afwezigheid: 

AEP;o = AER;o / AER;o;ref

PCO:

kans op correcte bediening 

tijdens aan- en afwezigheid:

Lees de waarden voor 

PCO;pres en PCO;abs 

af uit tabel 3

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min

geef qv;%min nvt nvt

Alle HS

aanvoer: MDS
geef qv;inst;MDS 

in l/s/m2

geef qv;%min

afvoer: MDE
geef qv;inst;MDE 

in l/s/m2 

Vent.prestatie: AEP

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
2) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl Luchtuitwisseling: AER Vent.prestatie: AEP

Type voorzieningen Geinstall. cap.: qv;inst & qv;%min
1) Prob.corr.bediening: PCO Regelfactor: f cntrl Luchtuitwisseling: AER

geef qv;%min

geef type 

bediening MDE 

(tabel 2)
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Tabel 1 : TYPE MDE BIJ VST 3

1  Centrale mechanische afvoer fan met een variabel debiet en een vaste verhouding van de luchtafvoerstromen uit natte ruimtes

2  Centrale mechanische afvoer fan met een variabel debiet en een variable verhouding van de luchtafvoerstromen uit natte ruimtes

3  Lokale mechanische afvoer fans met een variabel debiet

4  Centrale mechanische afvoer fan met een vast debiet en een variable verhouding van de luchtafvoerstromen uit natte ruimtes

Tabel 2 : TYPE BEDIENING

no contrl manual clock RH-local RH-zone RH-centr PIR TVOC-local TVOC-zone TVOC-centr CO2-local CO2-zone CO2-centr Bi-dir.lsr  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel 3 : PCO AFVOERVOORZIENINGEN NATTE RUIMTES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

no control man.swicth clock RH-local RH-zone RH-centr. PIR TVOC-local TVOC-zone TVOC-centr. CO2-local CO2-zone CO2-centr. Bid.laser

keuken PCO;pres 0,00 0,75 0,70 1,00 0,70 0,60 1,00 1,00 0,80 0,60 1,00 0,80 0,60 1,00

PCO;abs 1,00 0,90 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 1,00 0,90 0,80 1,00

badkamer PCO;pres 0,00 0,75 0,40 1,00 0,70 0,60 0,80 0,90 0,70 0,50 0,80 0,60 0,40 1,00

PCO;abs 1,00 0,90 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 1,00 0,90 0,80 1,00

toilet PCO;pres 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,70 0,50 0,60 0,40 0,20 1,00

PCO;abs 1,00 0,65 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60 0,40 1,00 0,90 0,80 1,00

overig PCO;pres 0,00 0,65 0,30 0,75 0,55 0,50 1,00 0,90 0,70 0,50 0,60 0,40 0,20 1,00

PCO;abs 1,00 0,65 0,30 0,75 0,55 0,50 1,00 0,80 0,60 0,40 1,00 0,90 0,80 1,00

Percentages geven de probabiliteit (in % van de tijd) dat afvoervoorzieningen in de juiste stand staan, dwz: maximaal of open tijdens aanwezigheid en minimaal of gesloten tijdens afwezigheid.

Tabel 4.1 : Forfetaire waardes voor Invloedsfactoren Probabiliteit qv;inst Tabel 4.3 : PROBABILITEIT van qv;inst

avg.V wind [m/s] Pdrs;HS Pdrs;ES 10ePerc;NDS 10ePerc;NDS+NDE 10ePerc;NDE Ploef/lij type

3,50 0,85 0,85 0,40 0,60 0,45 0,50 VST

1
P qv;inst;NIS P drs;ES P qv;inst;NDE 0,60

P qv;inst;NDS 0,20
P qv;inst;NIE

PCO NDS · 

P drs;HS · P inf

Tabel 4.2 : Berekende waardes voor Invloedsfactoren Probabiliteit qv;inst 2 P qv;inst;MIS P drs;ES · P inf P qv;inst;NDE 0,45 P qv;inst;MIS P drs;HS· P inf P qv;inst;NDE 0.20

PCONDS Pinf 3
P qv;inst;MIS

1,00
P qv;inst;MDE

1,00
P qv;inst;NDS

0,20
P qv;inst;MIE

PCO NDS · 

P drs;HS · P inf

te bereken te berekenen 4 P qv;inst;MIS 1,00 P qv;inst;MDE 1,00 P qv;inst;NDS 0,20 P qv;inst;MDE 1,00

5 P qv;inst;MIS 1,00 P qv;inst;MDE 1,00 P qv;inst;MDS 1,00 P qv;inst;MIE 1,00

6 P qv;inst;MIS 1,00 P qv;inst;MDE 1,00 P qv;inst;MIS 1,00 P qv;inst;MDE 1,00

7 P qv;inst;MIS 1,00 P qv;inst;MDE 1,00 P qv;inst;MDS 1,00 P qv;inst;MDE 1,00

Probabiliteit correcte bediening (PCO = Probability Correct Operation) van afvoervoorzieningen in natte ruimtes

Type natte ruimtes

toevoer HStoevoer ES afvoer ES afvoer HS

Probabiliteit qv;inst, ofwel P qv;inst

Note 3. deze tabel is identiek aan tabel 6.4. De getalswaarden in bovenstaande tabel zijn forfaitaire waarden. De overige waarden worden 

berekend op basis van de gegeven invloedparameters.

Note 1. Getallen in de gele cellen zijn berekende waardes voor betreffende invloedsparameters, waarbij 

PCONDS afhankelijk is van gekozen bediening en P inf van de qv10 waarde van het gebouw
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Tabel 5 : PCO HANDBEDIENDE NATUURLIJKE VENTILATIEVOORZIENINGEN Tabel 7 : TYPE NATUURLIJKE VENTILATIEVOORZIENINGEN

A B C D E A  KLEIN KLEPRAAM

klein klepraam stndrd rooster geen 

drukreg.

drukregeling

5 Pa < ΔP < 10 Pa

drukregeling

1 Pa < ΔP < 5 Pa

pres.cntrl 

ΔP < 1 Pa
B  STANDAARD ROOSTER ZONDER DRUKREGELING  

Alle VR's presence 0,10 0,20 0,50 0,55 0,65 C  DRUK GEREGELD TOEVOERROOSTER 5 < ΔP < 10 Pa  

absence 0,90 0,75 0,60 0,60 0,60 D  DRUK GEREGELD TOEVOERROOSTER 1 < ΔP < 5 Pa  

E  DRUK GEREGELD TOEVOERROOSTER ΔP < 1 Pa   

Tabel 6 : PCO MECHANISCHE EN AUTOMATISCH BEDIENDE VENTILATIEVOORZIENINGEN VERBLIJFSRUIMTES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

no control manual clock RH-local RH-zone RH-centr. PIR TVOC-local TVOC-zone TVOC-centr. CO2-local CO2-zone CO2-centr. Bid.laser

Alle VR's presence 0,00 0,50 0,60 0,50 0,35 0,25 0,60 1,00 0,70 0,50 1,00 0,70 0,50 1,00

absence 1,00 0,75 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,80 0,80 1,00 0,85 0,80 1,00

Tabel 9 : REFERENTIE WAARDES VOOR BEZETTING ES EN HS

Aantal  % van de dag % van bewoners % van day % Averbl

keuken 1 9% alle VR's 60% 63% 50%

badkamer 1 4%

toilet 1 1%

overig 0 2%

OccES 14%

Tabel 10 : REFERENTIE AIR EXCHANGE RATES (AER)

keuken badkamer toilet overig VR of HS

l/s l/s l/s l/s l/s/m2

multiplier 21,0 14,0 7,0 7,0 0,9 BB capaciteit

AERpres;ref 1,00 21,0 14,0 7,0 7,0 0,9

AERabs;ref 0,15 3,15 2,10 1,05 1,05 0,14

Probabiliteit correcte bediening (PCO = Probability Correct Operation) van mechanische toe- en afvoervoorzieningen en automatisch bediende natuurlijke toevoervoorzieiningen in VR's

Gemiddelde bezetting verblijfsruimtes

Type Verblijfsruimte

Percentages geven de probabiliteit (in % van de tijd) dat de ventilatievoorzieningen in de juiste stand staan, dwz: maximaal of open tijdens aanwezigheid en minimaal of gesloten tijdens afwezigheid.

Type NDS-voorziening (Type rooster)Probabiliteit correcte bediening (PCO Probability Correct Operation) bij handbediende roosters in VR's

Type Verblijfsruimte

Percentages geven de probabiliteit (in % van de tijd) dat roosters in de juiste stand staan, dwz: open tijdens aanwezigheid 

en gesloten tijdens afwezigheid.

Type ruimte

Gemiddelde bezetting natte ruimtes

Type ES Type HS
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8 Bepalingsmethode voor de capaciteit van spui- en 
zomernachtventilatie 

8.1 Algemeen 

In bepaalde ruimten moet een voorziening aanwezig zijn om sterk verontreinigde binnenlucht snel 
te kunnen afvoeren of om een gebouw te kunnen koelen met buitenlucht. Deze voorziening bestaat 
over het algemeen uit te openen delen in de gevels of het dak. Soms zijn deze delen voor beide 
functies bruikbaar, vandaar dat de bepalingsmethode in samenhang wordt uitgewerkt.  

Deze bepalingsmethode maakt onderscheid tussen de bepaling van de capaciteit van spuiventilatie 
(8.2) en van zomernachtventilatie (8.3) 

8.2 Spuiventilatie 

Voor bepaalde gebruiksfuncties worden in Bouwbesluit 2012 eisen gesteld aan spuivoorzieningen, 
voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde lucht.  

OPMERKING 1 De minimaal vereiste capaciteit van de spuiventilatie per m² verblijfsgebied en 
verblijfsruimte is gegeven in Bouwbesluit 2012, artikel 3.42. De eisen gelden voor woonfuncties, 
bijeenkomstfuncties voor kinderopvang en onderwijsfuncties voor basisonderwijs. 

OPMERKING 2 Bouwbesluit 2012 bepaalt dat de opening van een spuicomponent op een afstand ligt van 
ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van het 
gebouw, of 2 m tot het hart van een openbare weg, openbaar water of openbaar groen.  

Bij drijvende bouwwerken, waarbij geen perceelsgrens kan worden aangegeven, mag altijd worden uitgegaan 
van een horizontaal gemeten afstand van 2,5 m vanuit de uitwendige scheidingsconstructie van het drijvende 
bouwwerk. 

8.2.1 Principe 

De bepalingsmethode voor de spuiventilatie berust op een berekening waarbij de volgende 
uitgangspunten zijn gehanteerd: 

— een meteorologische windsnelheid van 2 m/s. Deze windsnelheid is gedurende een zeer groot 
deel (meer dan 85 %) van de tijd minimaal aanwezig; 

— een temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 5 K. 

Bij spuicomponenten die in één gevel zijn gelegen, kan door één opening zowel toe- als afvoer van 
de te spuien ventilatielucht plaatsvinden. Omdat in dit geval slechts circa de helft van de opening 
voor toevoer en circa de helft van de opening voor afvoer van lucht beschikbaar is en omdat de 
lucht bij dit verschijnsel meer wrijving ondervindt dan bij uitsluitend toe- of afvoer door die 
opening, is een factor 4 lagere rekenwaarde voor de aan te houden luchtsnelheid opgenomen. 

OPMERKING Spuiventilatie is gebaseerd op natuurlijke drijvende krachten. De capaciteit wordt bepaald 
bij de in deze paragraaf beschreven meteorologische omstandigheden. Dat heeft tot gevolg dat in de praktijk 
er in meer dan 85 % van de tijd een (aanzienlijk) grotere luchtvolumestroom aanwezig is om de sterk 
verontreinigde binnenlucht snel te kunnen afvoeren. Daarom is een mechanische voorziening, gebaseerd op 
de nominale capaciteit voor spuien, in principe niet gelijkwaardig.  
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Het bovenstaande is niet van toepassing op een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, waar mechanisch 
spuien nadrukkelijk is toegestaan volgens Bouwbesluit 2012 om valgevaar door geopende ramen in 
voorkomende gevallen te kunnen voorkomen.  

8.2.2 Bepaling van de capaciteit van een spuicomponent  

De capaciteit van een spuicomponent is gelijk aan: 

qv = ∑Aeff,j · v · 1000 (8.1) 

waarin: 

qv is de luchtvolumestroom door de spuicomponent, in dm3/s; 

∑Aeff,j is de kleinste van de som van de effectieve oppervlakte van de spuicomponenten j, 
volgens 8.2.2.1, die gelijktijdig als toevoer of als afvoer of als toe- en afvoer kunnen 
functioneren, in m2; 

v is de luchtsnelheid in de spuicomponent in m/s, volgens 8.2.2.2; 

1000 is de factor voor de omrekening van m3 naar dm3. 

8.2.2.1 Effectieve oppervlakte van een spuicomponent 

Van elke spuicomponent die deel uitmaakt van de spuivoorziening moet de effectieve oppervlakte 
worden bepaald. 

Aeff;j = Anetto;j · J(ψ) (8.2) 

waarin: 

Aeff;j is de effectieve oppervlakte van de spuicomponent j, in m2, op vier decimalen 
nauwkeurig; 

Anetto;j is lengte maal breedte van de dagmaat van de opening j, in vier decimalen, in m2; 

J is de vermenigvuldigingsfactor, te ontlenen aan figuur 8.1, bij de spuicomponent in de 
maximaal geopende stand ψ; 

ψ is de maximale openingshoek van de spuicomponent, in °.  
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Figuur 8.1 — Grafiek voor het bepalen van de vermenigvuldigingsfactor ter bepaling van de 
effectieve oppervlakte van een spuicomponent aan de hand van de maximale openingshoek 

8.2.2.2 Bepaling van de luchtsnelheid bij spuivoorzieningen  

Bepaal de luchtsnelheid v in de spuicomponent met onderstaande voorwaarden: 

v = 0,4 m/s, indien er sprake is van een spuivoorziening waarbij: 

— een of meer spuicomponenten in de ene gevel of dakvlak als afzonderlijke toevoer dienen, en 

— een of meer spuicomponenten in een andere gevel of dakvlak als afzonderlijke afvoer dienen; 

— al dan niet via andere ruimten, waarbij rekening gehouden mag worden met maximaal twee 
geopende binnendeuren. 

v = 0,1 m/s, in alle overige situaties.  

OPMERKING Bij twijfel over de aanwezige situatie en daarmee samenhangende toe te passen 
luchtsnelheid moet v = 0,1 m/s worden aangehouden, of moet worden bepaald of er sprake is van een positief 
drukverschil > 10 Pa tussen de spuicomponenten onder de omstandigheden genoemd in 8.2.1. 

8.3 Zomernachtventilatie 

8.3.1 Algemeen 

Zomernachtventilatie (ook wel ventilatieve koeling genoemd) is een specifieke toepassing van te 
openen delen in een gebouwschil voor het afvoeren van warme binnenlucht tijdens perioden met 
een koelbehoefte. Kenmerk is dat het gaat om perioden waarin de buitentemperatuur lager is dan 
de binnentemperatuur en dat die binnentemperatuur hoger is dan de gewenste 
comforttemperatuur. Deze situatie doet zich met name voor in de zomeravond en -nacht en in 
vergelijkbare tijdstippen in het late voorjaar en vroege najaar. 

De effectiviteit van de zomernachtventilatie is afhankelijk van de mate waarin deze toepasbaar is 
bij zowel aan- als afwezigheid van personen, in dat laatste geval ook tijdens de slaap. In 
tegenstelling tot spuiventilatie betreft dit relatief langdurige perioden. Dit betekent dat aanvullend 
op de bepaling van de capaciteit volgens 8.3.3 een aantal bijzondere voorwaarden van toepassing is. 
Deze zijn uitgewerkt in 8.3.2. 
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Voor de invloed van de toepassing van zomernachtventilatie op de energieprestatie van het gebouw 
wordt verwezen naar hoofdstuk 11 van NTA 8800:2018.  

OPMERKING 1 De randvoorwaarden gesteld in NTA 8800:2018 komen overeen met de randvoorwaarden 
in 8.3.2. 

OPMERKING 2 In deze norm is uitsluitend een bepalingsmethode uitgewerkt voor zomernachtventilatie 
op basis van natuurlijke drijvende krachten. Denkbaar is ook om zomernachtventilatie te realiseren met 
mechanische componenten. Gezien de noodzakelijke luchthoeveelheden vraagt dit om aanzienlijke 
voorzieningen, waardoor het minder voor de hand ligt hiervoor specifieke installaties toe te passen. Bij 
gebruiksfuncties waarvoor gedurende de nacht geen ventilatie voor het verblijf van mensen noodzakelijk is, 
kan de aanwezige capaciteit van het ventilatiesysteem echter worden ingezet voor zomernachtventilatie. 
Hiervoor is echter geen separate bepalingsmethode vereist.    

8.3.2 Randvoorwaarden 

Voor het bepalen van de capaciteit van een component voor zomernachtventilatie volgens 8.3.3 
gelden de volgende randvoorwaarden: 

— Er is sprake van een doorstroomtraject tussen twee verschillende gevels (hoek > 90°) of tussen 
een gevel en een dak. 

— Het luchtstroomtraject wordt beoordeeld bij geopende binnendeuren en zonder belemmeringen 
in de doorlaat anders dan in de componenten zelf. 

— De componenten voor zomernachtventilatie die bereikbaar zijn volgens NEN 5087 zijn in 
geopende stand inbraakwerend volgens NEN 5096. 

— Het gebruik van de voorzieningen voor zomernachtventilatie leidt niet tot een toename van 
insecten en ongedierte in het gebouw; 

— voor woonfuncties is in uitwendige scheidingsconstructies met een hellingshoek > 45° een 
gaas of perforatie met een maaswijdte van maximaal 3 mm vereist; 

— voor andere gebruiksfuncties is in uitwendige scheidingsconstructies met een hellingshoek > 
45 een gaas of perforatie van maximaal 10 mm vereist.  

— De componenten zijn regenwerend volgens NEN 2778. 

— De componenten zijn bedienbaar op maximaal 1,8 m boven het vloeroppervlak. 

OPMERKING De randvoorwaarde aan de inbraakwerendheid betekent dat als de openingen ‘bereikbaar’ 
zijn, er sprake moet zijn van een rooster of van lamellen waarmee in geopende stand aan de eis kan worden 
voldaan. Dergelijke roosters zijn als standaardproduct verkrijgbaar. 

De randvoorwaarden voor insectenwerendheid zijn voor een woonfunctie strenger, omdat er sprake kan zijn 
van slaapvertrekken. Voor andere gebruiksfuncties met slaapfuncties (bijvoorbeeld logiesgebouwen) wordt 
geadviseerd een zelfde maaswijdte aan te houden. De maat is ontleend aan veel voorkomende producten op 
de markt die in maaswijdte variëren tussen ca. 1,5 mm en 2,8 mm. 

Voor andere gebruiksfuncties is de maat afgeleid uit de eis voor de wering van ongedierte (ratten en muizen) 
uit Bouwbesluit 2012.  

Bij insectenwering wordt uitgegaan van vaste of beweegbare horren of gaasconstructies die aard- en 
nagelvast aan de opening zijn verbonden.   
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De randvoorwaarde aan de regenwerendheid komt overeen met de eis uit Bouwbesluit 2012 voor 
bijvoorbeeld een buitenberging of trappenhuis. Dat betekent dat er enige doorslag van regenwater mogelijk 
is, maar er geen plassen ontstaan. Voor dakopeningen voor zomernachtventilatie betekent dit over het 
algemeen dat deze uitgerust moeten zijn met een regensensor en automatische bediening.  

8.3.3 Bepaling van de capaciteit van een component voor zomernachtventilatie  

De capaciteit van een component voor zomernachtventilatie is gelijk aan: 

qv = ∑Aeff,j · v · 1000 (8.3)  

waarin: 

qv is de luchtvolumestroom door de component, in dm3/s; 

∑Aeff,j is de kleinste van de som van de effectieve oppervlakte van de componenten j, volgens 
8.3.3.1, die gelijktijdig als toevoer of als afvoer of als toe- en afvoer kunnen 
functioneren, in m2; 

v is de luchtsnelheid in de spuicomponent in m/s, volgens 8.3.3.2; 

1000 is de factor voor de omrekening van m3 naar dm3. 

8.3.3.1 Effectieve oppervlakte van een component voor zomernachtventilatie 

Van elke component die deel uitmaakt van de voorziening voor zomernachtventilatie moet de 
effectieve oppervlakte worden bepaald. 

Aeff;j = feff · Anetto;j · J(ψ) (8.4) 

waarin: 

Aeff;j is de effectieve oppervlakte van de component j, in m2, op vier decimalen 
nauwkeurig; 

feff is de correctiefactor voor belemmering van de doorlaat door de insectenwering; feff 
= 0,3 tenzij uit de specificatie van de component blijkt dat een gunstiger waarde 
kan worden aangehouden;  

Anetto;j is lengte maal breedte van de dagmaat van de opening j, in vier decimalen, in m2; 

J is de vermenigvuldigingsfactor, te ontlenen aan figuur 8.1, bij de spuicomponent in 
de maximaal geopende stand ψ; 

ψ is de maximale openingshoek van de spuicomponent, in °.  

8.3.3.2 Bepaling van de luchtsnelheid bij zomernachtventilatie  

Bepaal de luchtsnelheid v in de spuicomponent: 

v = 0,4 m/s,  

OPMERKING 1 Deze snelheid wordt aangehouden omdat er volgens de voorwaarden in 8.3.2 sprake is van 
componenten in verschillende gevels, dan wel een gevel en een dak. 
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OPMERKING 2 De snelheid v kan ook worden berekend met een vereenvoudigd luchtstroommodel, 
rekening houdend met de temperaturen volgens NEN 5060 in de periode tussen 22.00 uur en 06.00 uur, en 
het effectieve hoogteverschil tussen de verschillende componenten in het gebouw.  

9 Bepalingsmethode voor de verdunningsfactor 

9.1 Inleiding 

9.1.1 Verdunning ventilatie-afvoerlucht 

Ventilatietoevoerlucht moet van voldoende kwaliteit zijn. Aangenomen wordt dat de buitenlucht 
aan dit uitgangspunt voldoet. De buitenlucht ter plaatse van een toevoeropening voor 
ventilatielucht kan negatief worden beïnvloed als er zich vervuilingsbronnen bevinden in de 
omgeving van een toevoeropening van ventilatielucht of van verbrandingslucht die door een 
verblijfsgebied stroomt. In Bouwbesluit 2012 worden daarom eisen gesteld aan de 
verdunningsfactor, ofwel de mate waarin rookgassen en ventilatie-afvoerlucht zijn verdund ter 
plaatse van een toevoeropening. In de prakrijk wordt hieraan invulling gegeven door een 
voldoende onderlinge afstand te respecteren. De minimaal noodzakelijke afstand en dus de mate 
van verdunning worden beïnvloed door onder meer de geometrie van het gebouw, de positie van 
de openingen en het onderlinge hoogteverschil. 

De eisen voor verdunning van rookgassen, die waren opgenomen in NEN 1087:2001 en eerdere 
versies, zijn inmiddels opgenomen in NEN 2757-1:2011 en NEN 2757-2:2006.  

Deze bepalingsmethode betreft uitsluitend de verdunning van ventilatielucht, ofwel de minimaal 
benodigde afstand tussen ventilatie toe- en afvoeropeningen. 

Buiten beschouwing blijven openingen van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en 
fecaliën (riool) en openingen van een spuivoorziening. 

OPMERKING 1 Rioolbeluchting en -ontluchting blijft buiten beschouwing omdat de afstand tot een 
ventilatietoevoer-opening primair bepaald wordt door geurhinder. Dat is niet met deze methode te bepalen. 
Richtlijnen voor de afstand tot rioolopeningen zijn gegeven in hoofdstukken 9 en 10 van NEN 3215+C1:2014 
en in NTR 3216.  

OPMERKING 2 Door de opzet van de eisen in Bouwbesluit 2012 is deze bepalingsmethode primair van 
toepassing op toe- en afvoervoorzieningen op hetzelfde perceel. Er is echter geen bezwaar om de uit deze 
bepalingsmethode afgeleide afstandseisen toe te passen op ventilatievoorzieningen op belendende percelen. 
Het Bouwbesluit 2012 stelt daaraan echter geen eisen. 

9.1.2 Onderscheid 

In de methode wordt onderscheid gemaakt naar de capaciteit van de voorziening van afvoerlucht 
waarvan de verdunning wordt beoordeeld. In 9.2 en 9.3 wordt de bepalingsmethode uitgewerkt 
voor capaciteiten tot en met 1000 dm3/s respectievelijk > 1000 dm³/s. 

Er wordt in de methode geen onderscheid gemaakt naar woonfuncties of andere gebruiksfuncties.  

9.1.3 Sommatie 

Indien er sprake is van meerdere afvoeropeningen die elk afzonderlijk invloed hebben op een 
toevoervoorziening, dan moet naast de beoordeling van elke individuele afvoer, ook de 
gecombineerde invloed worden beschouwd. Voor deze gecombineerde beoordeling moet de 



Ontw. NEN 1087:2019 

48 

capaciteit van deze afvoervoorzieningen worden gesommeerd en de afstanden worden bepaald met 
het naar de capaciteit gewogen gemiddelde van de afstand van deze afvoervoorzieningen. 

OPMERKING Hiervoor zijn in bijlage C3 een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt.  

9.1.4 Principe 

De rekenmethode berust op een controle van de minimaal vereiste verdunningsfactor tussen de 
plaats van de instroomopening van een luchttoevoer voor de ventilatie- of verbrandingslucht en de 
plaats van de uitstroomopening van een afvoercomponent voor ventilatie. De berekening kan in 
veel gevallen worden vereenvoudigd tot het controleren van de minimaal vereiste afstand tussen 
de ventilatie toe- en afvoercomponenten.  

OPMERKING 1 Bouwbesluit 2012 bepaalt dat de opening van een ventilatie toe- of afvoercomponent op 
een afstand ligt van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige 
scheidingsconstructie van het gebouw, of 2 m tot het hart van een openbare weg, openbaar water of openbaar 
groen.  

Voor een woonwagen wordt geen rekening gehouden met toevoervoorzieningen voor verse lucht die zich 
niet bevinden op de standplaats van de woonwagen. 

Bij drijvende bouwwerken, waarbij geen perceelsgrens kan worden aangegeven, mag altijd worden uitgegaan 
van een horizontaal gemeten afstand van 2,5 m vanuit de uitwendige scheidingsconstructie van het drijvende 
bouwwerk. 

OPMERKING 2 De bouwregelgeving veronderstelt dat de buitenlucht voldoende van kwaliteit is om als 
verse toevoerlucht gebruikt te worden. Regelgeving voor de kwaliteit van die buitenlucht (bijvoorbeeld voor 
het gehalte vervuilende stoffen, fijnstof en dergelijke) wordt opgelegd via de Wet milieubeheer en diverse 
Europese verordeningen. Daarom blijft dat aspect bij de beoordeling van de kwaliteit van de toevoerlucht 
verder buiten beschouwing in deze norm.  

OPMERKING 3 De methode is zowel van toepassing op toevoercomponenten in de omhulling van een 
verblijfsgebied of verblijfsruimten, zoals een gevelrooster, als op de instroomopening van buitenlucht die 
indirect, bijvoorbeeld via een kanalenstelsel, naar verblijfsgebieden of verblijfsruimten wordt geleid.   

9.2 Voorzieningen voor afvoer van ventilatielucht met totale 
capaciteit ≤ 1000 dm³/s 

9.2.1 Principe 

De bepaling van de benodigde verdunning van de afvoerlucht bestaat uit het uitvoeren van een 
berekening volgens 9.2.3. Indien voldaan wordt aan de afstandsvereisten uit 9.2.2 kan een 
berekening achterwege blijven.  

Als alternatief kan ook een bepaling op basis van 9.3.2 worden uitgevoerd. In de praktijk kan dit 
relevant zijn voor bijvoorbeeld standaardcomponenten. 

9.2.2 Forfaitaire waarden voor de afstand 

Voor de situaties volgens bijlage B zijn normatief minimaal vereiste afstanden bepaald, waarmee 
wordt voldaan aan Bouwbesluit 2012, artikel 3.33, lid 1. Indien en voor zover in de praktijk voldaan 
wordt aan deze afstanden, kan berekening van de verdunningsfactor volgens Rekenregels 
achterwege blijven en mag aangenomen worden dat aan de volgens Bouwbesluit 2012 vereiste 
verdunningsfactor wordt voldaan. 



Ontw. NEN 1087:2019 

49 

OPMERKING Volgens tabel 3.33 van Bouwbesluit 2012 geldt een verdunningsfactor van ten hoogste 0,01. 

9.2.2.1 Bijzondere situatie: één verblijfsruimte 

Indien de toe- en afvoervoorziening beide uitsluitend bedoeld zijn voor de luchtverversing van 
dezelfde verblijfsruimte, is het bepalen van de verdunningsfactor minder relevant. Eventuele 
kortsluiting van de toe- en afvoerlucht leidt uitsluitend tot een verminderde effectiviteit van de 
luchtverversing, zonder dat sprake is van verdere verontreiniging en zonder dat sprake is van de 
invloed van ventilatie-afvoerlucht uit andere ruimten. 

Voor die situaties geldt dat voldaan wordt aan de eisen voor verdunning indien: 

— de toevoeropening onder de afvoeropening ligt, of maximaal op gelijke hoogte, en 

— de kleinste afstand tussen de rand van de toe- en afvoervoorzieningen gelijk is aan 0,30 m, en 

— de maximale capaciteit gelijk is aan 63 dm3/s, of de geïnstalleerde capaciteit 110 % is van de 
volgens hoofdstuk 5 bepaalde minimaal benodigde capaciteit. 

In andere situaties is een controle vereist volgens 9.2.2.2 of een berekening volgens 9.2.3.  

OPMERKING Dergelijke installaties komen regelmatig voor in zowel de woning- als de utiliteitsbouw en 
zijn een geaccepteerde oplossing die zich in de praktijk bewezen heeft. De geformuleerde voorwaarden zijn 
afgeleid uit praktijk- en modelonderzoek en veralgemeniseerd op basis van expert judgement. De 
grenswaarde van 63 dm3/s is afgeleid uit een maximaal op een dergelijke voorziening aangewezen 
verblijfsgebied van 70 m2. 

9.2.2.2 Minimale afstand ten opzichte van de ventilatieafvoer  

Deze minimale afstanden zijn van toepassing op elke ventilatie-afvoercomponent in relatie tot elke 
ventilatie-toevoercomponent. Afhankelijk van de geïnstalleerde aanwezige capaciteit van 
verschillende afvoercomponenten kan het voorkomen dat niet de meest dichtbij gelegen afvoer 
maatgevend is. Zie voor de voorwaarden voor het beoordelen hiervan artikel 9.1.3. 

De betreffende afstanden zijn gegeven in tabellen 9.1 tot en met 9.17, corresponderend met de 
situaties volgens bijlage B. 

Voor alle tabellen geldt: 

Rechtlijnig interpoleren is niet toegestaan. 

qv;inst is de totale aanwezige capaciteit van de luchtvolumestroom van de beschouwde 
afvoervoorziening in dm3/s;  

l is de lengte in m, de kleinste buitenwerks gemeten afstand tussen toe- en 
afvoercomponent; 

Δh is het hoogteverschil in m, het kleinste buitenwerks gemeten hoogteverschil tussen toe- 
en afvoercomponent; 

situatie situatie volgens 9.4.3; de in de tabellen opgenomen tekeningen zijn illustratief; 

nvt niet van toepassing; voor deze combinatie kan geen valide waarde voor een minimale 
afstand worden gegeven. 
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Legenda figuren:  

A = schematische positie van de ventilatie-afvoer; 

T = schematische positie van de ventilatie-toevoer; 

G = Gevel, of daarmee gelijk te stellen vlak met een hellingshoek > 75o ten opzichte van het 
horizontale vlak; 

D = Dak, of daarmee gelijk te stellen vlak met een hellingshoek < 23o ten opzichte van het 
horizontale vlak (tenzij anders aangegeven).  

OPMERKING Indien in de tabellen ‘nvt’ is aangegeven, betekent dit dat een combinatie van een toe- en 
afvoervoorziening van de gegeven capaciteit bij de gegeven afstanden niet is toegestaan. 
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Tabel 9.1 — Minimaal vereiste afstanden situatie 1 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 1 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

1 0,5 1 nvt nvt nvt nvt 

1,5 0,3 0,7 1 nvt nvt nvt 

2 0 0,5 0,8 1,5 nvt nvt 

2,5 0 0,2 0,5 1,2 2,2 nvt 

3 0 0 0,3 1 2 nvt 

3,5 0 0 0 0,7 1,7 3,2 

4 0 0 0 0,5 1,5 2,9 

4,5 0 0 0 0,2 1,2 2,7 

5 0 0 0 0 1 2,4 

5,5 0 0 0 0 0,7 2,2 

6 0 0 0 0 0,5 1,9 

6,5 0 0 0 0 0,2 1,7 

7 0 0 0 0 0 1,4 

7,5 0 0 0 0 0 1,2 

8 0 0 0 0 0 0,9 

8,5 0 0 0 0 0 0,7 

9 0 0 0 0 0 0,4 

9,5 0 0 0 0 0 0,2 

10 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 9.2 — Minimaal vereiste afstanden situatie 2 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 2 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

1,5 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

2 2 nvt nvt nvt nvt nvt 

2,5 1,5 nvt nvt nvt nvt nvt 

3 1 2,7 nvt nvt nvt nvt 

3,5 0,5 2,2 3,4 nvt nvt nvt 

4 0 1,7 2,9 nvt nvt nvt 

4,5 0 1,2 2,4 nvt nvt nvt 

5 0 0,7 1,9 4,7 nvt nvt 

5,5 0 0,2 1,4 4,2 nvt nvt 

6 0 0 0,9 3,7 nvt nvt 

6,5 0 0 0,4 3,2 nvt nvt 

7 0 0 0 2,7 6,8 nvt 

7,5 0 0 0 2,2 6,3 nvt 

8 0 0 0 1,7 5,8 nvt 

8,5 0 0 0 1,2 5,3 nvt 

9 0 0 0 0,7 4,8 nvt 

9,5 0 0 0 0,2 4,3 nvt 

10 0 0 0 0 3,8 9,4 
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Tabel 9.3 — Minimaal vereiste afstanden situatie 3 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 3 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

alle (l = h) 

  
0,7 1 1,2 1,7 2,3 3,3 

 

Tabel 9.4 — Minimaal vereiste afstanden situatie 4 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 4 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

 

alle (l = h) 2 2,8 3,4 4,7 6,7 9,4 
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Tabel 9.5 — Minimaal vereiste afstanden situatie 5 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 

15
0 

300 450 900 1800 3600 

situatie 5 

hoogteverschil 
[m] 

ten minste 

lengte [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

alle (Δh=0) 4 5,7 6,9 9,7 13,8 19,4 

 

Tabel 9.6 — Minimaal vereiste afstanden situatie 6  

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 6 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

alle 
(l = Δh·√2) 

0,6 0,9 1,1 1,5 2,1 2,9 
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Tabel 9.7 — Minimaal vereiste afstanden situatie 7 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 7 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

alle  
(l = Δh · √2) 

1,7 2,4 2,9 4,1 5,7 8,1 

 

Tabel 9.8 — Minimaal vereiste afstanden situatie 8  

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 
 

125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 8 
hoogteverschil 
[m] ten minste 

lengte [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

alle (Δh=0) 2 2,9 3,5 4,9 6,9 9,8 
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Tabel 9.9 — Minimaal vereiste afstanden situatie 9 

qv;inst tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 

150 300 450 900 1800 3600 

situatie 9 lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

 

 

Niet toegestaan voor nieuwbouw 

 

Tabel 9.10 — Minimaal vereiste afstanden situatie 10 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 10 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

Niet toegestaan voor nieuwbouw 
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Tabel 9.11 — Minimaal vereiste afstanden situatie 11 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 11 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

alle (Δh = 0) 3 4,2 5,1 7,2 10,2 14,4 

 

Tabel 9.12 — Minimaal vereiste afstanden situatie 12 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 12 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

Niet toegestaan voor nieuwbouw 
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Tabel 9.13 — Minimaal vereiste afstanden situatie 13 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 13 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

1 0,7 1,1 1,4 2,1 3,2 4,6 

1,5 0,5 1 1,3 2 3 4,4 

2 0,4 0,8 1,1 1,8 2,8 4,2 

2,5 0,2 0,6 0,9 1,6 2,6 4,1 

3 0 0,4 0,8 1,5 2,5 3,9 

3,5 0 0,3 0,6 1,3 2,3 3,7 

4 0 0,1 0,4 1,1 2,1 3,6 

4,5 0 0 0,2 1 2 3,4 

5 0 0 0,1 0,8 1,8 3,2 

5,5 0 0 0 0,6 1,6 3,1 

6 0 0 0 0,5 1,5 2,9 

6,5 0 0 0 0,3 1,3 2,7 

7 0 0 0 0,1 1,1 2,5 

7,5 0 0 0 0 1 2,4 

8 0 0 0 0 0,8 2,2 

8,5 0 0 0 0 0,6 2 

9 0 0 0 0 0,4 1,9 

9,5 0 0 0 0 0,3 1,7 

10 0 0 0 0 0,1 1,5 
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Tabel 9.14 — Minimaal vereiste afstanden situatie 14 

qv;inst 

tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 
150 300 450 900 1800 3600 

situatie 14 
lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

 

 

 

 

 

1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

1,5 1 nvt nvt nvt nvt nvt 

2 0 1,7 nvt nvt nvt nvt 

2,5 0 0,7 1,9 nvt nvt nvt 

3 0 0 0,9 nvt nvt nvt 

3,5 0 0 0 2,8 nvt nvt 

4 0 0 0 1,8 nvt nvt 

4,5 0 0 0 0,8 nvt nvt 

5 0 0 0 0 3,8 nvt 

5,5 0 0 0 0 2,8 nvt 

6 0 0 0 0 1,8 nvt 

6,5 0 0 0 0 0,8 6,5 

7 0 0 0 0 0 5,5 

7,5 0 0 0 0 0 4,5 

8 0 0 0 0 0 3,5 

8,5 0 0 0 0 0 2,5 

9 0 0 0 0 0 1,5 

9,5 0 0 0 0 0 0,5 

10 en meer 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 9.15 — Minimaal vereiste afstanden situatie 15 

qv;inst tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 

150 300 450 900 1800 3600 

situatie 15 lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 

 

 

 

 

 

1 0 0,9 1,5 2,9 4,9 7,8 

1,5 0 0 0,5 1,9 3,9 6,8 

2 0 0 0 0,9 2,9 5,8 

2,5 0 0 0 0 1,9 4,8 

3 0 0 0 0 0,9 3,8 

3,5 0 0 0 0 0 2,8 

4 0 0 0 0 0 1,8 

4,5 0 0 0 0 0 0,8 

5 en meer 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 9.16 — Minimaal vereiste afstanden situatie 16 

qv;inst tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 

150 300 450 900 1800 3600 

situatie 16 lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten hoogste (kleiner dan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

1,5 0,6 nvt nvt nvt nvt nvt 

2 2,1 0,5 nvt nvt nvt nvt 

2,5 3,6 2 0,8 nvt nvt nvt 

3 5,2 3,5 2,3 nvt nvt nvt 

3,5 6,7 5,1 3,8 1 nvt nvt 

4 8,2 6,6 5,4 2,5 nvt nvt 

4,5 9,8 8,1 6,9 4,1 0 nvt 

5 10 9,7 8,4 5,6 1,6 nvt 

5,5 10 10 10 7,1 3,1 nvt 

6 10 10 10 8,7 4,6 nvt 

6,5 10 10 10 10 6,2 0,5 

7 10 10 10 10 7,7 2 

7,5 10 10 10 10 9,2 3,6 

8 10 10 10 10 10 5,1 

8,5 10 10 10 10 10 6,6 

9 10 10 10 10 10 8,2 

9,5 10 10 10 10 10 9,7 

10 10 10 10 10 10 10 
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Tabel 9.17 — Minimaal vereiste afstanden situatie 17 

qv;inst tot en met 
dm3/s 

42 84 125 250 500 1000 

informatief  

m3/h 

150 300 450 900 1800 3600 

situatie 17 lengte [m] 

ten minste 

hoogteverschil [m] 

ten minste (groter dan) 

 
 

alle  (h = 0) 4 5,7 6,9 9,7 nvt nvt 

 

9.2.3 Rekenregels 

— Bepaal het kleinst mogelijke hoogteverschil (Δh) tussen de rand van de toevoeropening en de 
rand van een afvoeropening in m, afgerond op één decimaal achter de komma. 

— Bepaal de lengte van de buitenwerkse verbindingslijn (l) tussen de rand van een opening voor 
de toevoer van buitenlucht en de rand van een opening voor de afvoer van binnenlucht naar 
buiten, in m, afgerond op één decimaal achter de komma.  

— Bepaal met tabel 9.4.2.1, afhankelijk van de situatie, welke coëfficiënten C1 en C2 moeten worden 
gebruikt in onderstaande vergelijking. Voor de onderscheiden situaties geldt het gestelde in 
9.4.3. 

— Bepaal met welke afvoercapaciteit moet worden gerekend; dit is de volumestroom van de 
afvoer, in dm³/s. Dit betreft over het algemeen de capaciteit van de aan de afvoeropening 
verbonden afvoerventilator, dan wel het hierop ingeregelde maximale afvoerdebiet. 

— Bereken met de vergelijking uit 9.2.3.2. de optredende verdunningsfactor, afgerond op vijf 
decimalen. 

9.2.3.1 Berekening 

Δh    C    l    C

q
f

 21

v

+
  =   (9.1) 

waarin: 

f is de verdunningsfactor; 
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qv is de getalswaarde van de vereiste capaciteit van een component (qvtot of qvsom) voor de 
afvoer van binnenlucht, in dm3/s; 

l is de getalswaarde van de buitenwerks gemeten lengte van de verbindingslijn in m 
tussen: 

— een opening van een toevoercomponent van een voorziening voor luchtverversing of 
van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, en 

— de opening van een afvoercomponent van een voorziening voor luchtverversing. 

C1, C2 verdunningscoëfficiënten; 

Δh is de getalswaarde van het hoogteverschil in m tussen: 

— een opening van een toevoercomponent van een voorziening voor luchtverversing of 
van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, en  

— de opening van afvoercomponent van een voorziening voor luchtverversing. 

Tabel 9.18 — Tabel met de coëfficiënten C1 en C2 voor afvoer van binnenlucht, afhankelijk 
van de situatie 

Soort afvoer Coëfficiënt Situatie bepaald volgens tabel 4 

1, 

6, 

8, 

9 

2 

 

3, 

15 

4, 

16 

5, 

7, 

10 

11, 

13 

12 14 17 

Ventilatie-
afvoer 

C1 325 163 650 500 163 220 325 325 163 

C2 650 163 325 -163 163 650 110 163 163 

 

9.3 Voorzieningen voor afvoer van ventilatielucht met totale capaciteit > 1000 dm³/s 

9.3.1 Bepaling van de benodigde verdunning 

De bepaling van de benodigde verdunning kan op drie manieren plaatsvinden: 

a) aan de hand van een analyse met een luchtstroommodel volgens 9.3.2, waaruit blijkt dat er een 
voldoende mate van verdunning plaatsvindt ter plaatse van de toevoeropening voor 
ventilatielucht, of 

b) aan de hand van een berekening met een Gaussisch pluimmodel volgens bijlage G van 
NEN 2757-2:2006, of 

c) door toepassing van de forfaitaire waarden uit bijlage C.2. 

9.3.2 Berekening met een luchtstroommodel 

De mate van verdunning kan worden bepaald met behulp van een luchtstroommodel. De inrichting 
van het luchtstroommodel is vrij, maar moet voldoen aan de in de volgende paragrafen gegeven 
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randvoorwaarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een specifieke beoordeling van een 
situatie (9.3.2.1) en een algemene beoordeling (bijvoorbeeld van standaardproducten, 9.3.2.2). 

9.3.2.1 Randvoorwaarden bij de beoordeling van een specifieke situatie: 

Met een berekening van een specifieke situatie moet worden aangetoond dat een verdunning van 
de ventilatieafvoerlucht wordt gerealiseerd van ten minste 1/100e, onder de volgende 
omstandigheden: 

— een gemiddelde windsnelheid van 2 m/s; 

— een buitentemperatuur > 5 °C; 

— de geometrie van de betreffende toe- en afvoeropeningen (regenkappen, afscherming, etc.); 

— de invloed van belemmeringen door het gebouw en van omliggende bebouwing; 

— het functioneren van de afvoervoorziening met de geïnstalleerde capaciteit (hoogstand) en van 
de laagste stand; indien de laagste stand niet bekend is, wordt gerekend met 20 % van de 
hoogstand. 

9.3.2.2 Randvoorwaarden voor een algemene beoordeling 

Met een berekening van een algemene beoordeling van een oplossing, zoals een gecombineerde kap 
voor toe- en afvoer, moet worden aangetoond dat een verdunning van de ventilatieafvoerlucht 
wordt gerealiseerd van ten minste 1/100e, onder de volgende omstandigheden: 

— de statistisch bepaalde gemiddelde windsnelheid volgens NEN 5060 op basis van 
maandgemiddelde waarden; 

— een buitentemperatuur > 5 °C; 

— de geometrie van de betreffende toe- en afvoeropeningen (regenkappen, afscherming, etc.); 

— een variant met onbeschutte ligging en een variant in bebouwd gebied; 

— een onderscheid naar gebouwhoogte conform NEN-EN 16798-7 indien het gebouw > 15 m hoog 
is, gemeten bij de dakrand dan wel de dakgoot; 

— het functioneren van de afvoervoorziening bij de beoogde debieten (hoogstand) en bij 20 % van 
deze hoeveelheden. 
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Bijlage A 
(normatief) 

 
Bepalingsmethode voor de capaciteit van een ventilatiecomponent 

met een meting in de praktijk 

Inhoudelijk is deze bijlage gelijk aan NEN 1087:2001, 5.1.3.2. Verwijzingen zijn aangepast aan 
Ontw. NEN 1087:2019.  

A.1 Beginsel 

Door een luchtdoorlatend element zal bij aanwezigheid van een luchtdrukverschil een 
luchttransport plaatsvinden. 

Het verband tussen de luchtvolumestroom en het luchtdrukverschil wordt weergegeven door: 

qv = C × Δpn (A.1) 

waarin: 

qv is de luchtvolumestroom, in dm3/s; 

C  is de luchtdoorlatendheidscoëfficiënt, in dm3/(s·Pan); 

n  is de stromingsexponent; 

Δp  is het drukverschil, in Pa. 

De hierboven genoemde relatie tussen luchtdrukverschil en luchtvolumestroom is algemeen 
toepasbaar voor een component voor de toevoer van verse lucht of voor de afvoer van binnenlucht. 

De C- en n-waarden moeten met een luchtdoorlatendheidsmeting worden vastgesteld. Bij 
verschillende luchtdrukverschillen over de ventilatiecomponent wordt de luchtvolumestroom er 
doorheen bepaald. Hiermee ligt de druk/volumestroomkarakteristiek vast. 

De bepalingsmethode bestaat achtereenvolgens uit: 

— het uitvoeren van de proef volgens A.3; 

— het verwerken van de resultaten volgens A.7. 

De bepalingsmethode mag slechts worden gebruikt indien aan de in A.2 vermelde voorwaarden is 
voldaan. 

OPMERKING Bij een bepaling van de capaciteit onder laboratoriumomstandigheden vervallen de 
voorwaarden om compenserend te meten volgens A.3 en kan rechtstreeks het verband tussen drukverschil 
en volumestroom volgens A.1 worden bepaald. Dit wordt veroorzaakt door het feit dan in een laboratorium 
de meetomstandigheden constant kunnen worden gehouden. 

A.2 Voorwaarden 

a) Het luchtdrukverschil tussen de buitenlucht en de binnenlucht aan weerszijden van elke 
uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw, waarbij een buitendeur, een raam en een 
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component voor de toevoer van verse lucht of voor de afvoer van binnenlucht naar buiten 
gesloten zijn, mag voor de aanvang van de metingen niet groter zijn dan 5 Pa. 

b) De capaciteit van een component voor de toevoer van verse lucht of een component voor de 
afvoer van binnenlucht, moet groter of gelijk zijn dan 7 dm3/s. 

c) De afvoer van binnenlucht rechtstreeks naar buiten vindt slechts plaats via: 

1) daartoe bestemde bovendaks uitmondende kanalen, of 

2) een gevel waarvan de normaal een hoek maakt met de gevel waarin de toevoer plaatsvindt, 
die ligt tussen 90° en 180°, bij dwarsventilatie, waarbij maximaal twee 
overstroomcomponenten deel mogen uitmaken van het luchtstromingtraject. 

OPMERKING Een voorbeeld voor de bepaling van de hoek tussen de normalen is opgenomen in figuur A.1. 

 

Figuur A.1 — Voorbeeld van de bepaling van de hoek van de normalen van 2 gevels 

A.3 Proef 

De bepaling van de ventilatiecapaciteit van een component voor de toevoer van verse lucht of voor 
de afvoer van binnenlucht in een gebouw vindt plaats door met een ventilator het gebouw of 
gedeelte van het gebouw op verschillende luchtdrukverschillen ten opzichte van buiten te brengen. 

Met apparatuur voor een compenserende volumestroommeting en een meetschot of omkasting 
wordt per aangebracht luchtdrukverschil de luchtvolumestroom door de beschouwde component 
gemeten. 

Met een meetschot of omkasting wordt de beschouwde component ten opzichte van zijn omgeving 
gescheiden. 

De compenserende volumestroommeter draagt er zorg voor dat de druk in het vertrek achter het 
meetschot of in de omkasting hetzelfde blijft als voor het plaatsen van het meetschot of de 
omkasting. 

OPMERKING 1 Doordat het drukverschil met aangrenzende ruimten nul is, doet de invloed van de 
luchtdoorlatendheid naar deze aangrenzende ruimten er in feite niet toe. Dit laatste geldt voor zover het 
kieren en naden betreft waarover geen drukbeïnvloedende stromen zullen plaatsvinden. 

Het stabiliseren van een constant drukniveau in de betreffende ruimte ten opzichte van de 
omgeving zal in bepaalde gevallen niet of zeer moeilijk en slechts gedurende korte tijd lukken, 
zodat van een doeltreffende meting geen sprake meer kan zijn. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een te grote opening of te veel kieren en naden tussen het vertrek, waarvoor de 
capaciteit wordt bepaald en de aangrenzende vertrekken.  
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Het verdient aanbeveling zichtbare openingen met afmetingen van meer dan enkele millimeters af 
te dichten met plakband. 

Indien de luchtdoorlatendheid van de overige delen van het vertrek te verstorend werkt, moet als 
laatste mogelijkheid de te beschouwen component worden gescheiden van zijn omgeving door een 
omkasting waarin zich een opening bevindt voor de compenserende volumestroommeter. 

In dit geval vervangt de omkasting het meetschot en het vertrek. De luchtdoorlatendheid moet aan 
dezelfde eis van luchtdoorlatendheid voldoen als het vertrek en het meetschot. 

OPMERKING 2 In feite zorgt de compenserende volumestroommeter ervoor dat dezelfde volumestroom 
naar het vertrek of de omkasting wordt gestuurd waarin wordt gemeten als voor het plaatsen van het 
meetschot of de omkasting en de volumestroommeter het geval was. 

OPMERKING 3 Het onder laboratoriumomstandigheden bepalen van de capaciteit van een component 
voor de toevoer van verse lucht of voor de afvoer van binnenlucht, vindt plaats door met een ventilator 
verschillende luchtdrukverschillen over de component aan te brengen. Met een volumestroommeter worden 
de daarbij behorende luchtvolumestromen bepaald. 

De proef moet worden uitgevoerd onder de omstandigheden vermeld in A.4, met de toestellen en 
hulpmiddelen vermeld in A.5 en op een wijze als beschreven in A.6. 

A.4 Omstandigheden 

Alle ramen, buitendeuren, componenten voor de toevoer van verse lucht van buiten en voor de 
afvoer van binnenlucht naar buiten, anders dan de component waarvan de capaciteit wordt 
bepaald, en de afsluitbare en niet-afsluitbare componenten voor de toevoer van verbrandingslucht 
en voor de afvoer van rook, moeten zijn afgedicht. 

Alle binnendeuren moeten tijdens de capaciteitsbepaling zijn geopend, met uitzondering van de 
situatie waarin de capaciteit van een deur, zijnde een overstroomcomponent, wordt beproefd. 

A.5 Toestellen en hulpmiddelen 

OPMERKING De meetopstelling en de apparatuur zijn vrijwel gelijk aan die volgens NEN 2686. De 
verschillen kunnen ontstaan indien andere volumes worden gemeten dan bedoeld in NEN 2686. Er 
zijn verschillen omdat hier bovendien met een compenserende volumestroommeter wordt 
gewerkt. 

A.5.1 Ventilator 

Een regelbare ventilator die in staat is om, door luchttransport over de schil van het gebouw of 
gedeelte van het gebouw, een luchtdrukverschil te handhaven van ten minste 85 Pa. 

OPMERKING Een centrifugaalventilator met een luchtvolumestroom van ca. 1,2 m3/s en een hoogste druk 
van 650 Pa voldoet in vrijwel alle woningen. 

Voor andere gebouwen zal vrijwel altijd voor een gedeelte van een gebouw of per ruimte de 
luchtdoorlatendheid worden bepaald. De benodigde apparatuur moet aan die situatie worden 
aangepast. 
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A.5.2 Deurschot of raamschot 

Een deurschot of raamschot is een voorziening waardoor de ventilator lucht naar de woning 
toevoert of uit de woning afvoert. 

A.5.3 Drukverschilmeter 

Een geijkte drukverschilmeter met een (totaal) meetgebied van ca. 3 Pa tot ca. 100 Pa. 

De resolutie van de drukverschilmeter moet kleiner zijn dan 0,5 Pa. 

De onnauwkeurigheid van de drukverschilmeter mag voor meetwaarden tot 40 Pa niet groter zijn 
dan 2 Pa. Voor meetwaarden boven 40 Pa mag de onnauwkeurigheid ten hoogste 5 % van de 
meetwaarde zijn. 

A.5.4 Toestellen voor een (compenserende) volumestroommeting 

Geijkte apparatuur voor een (compenserende) volumestroommeting met een meetgebied van 
ca. 5 dm3/s tot ca. 300 dm3/s. 

De onnauwkeurigheid van de apparatuur voor de (compenserende) volumestroommeting mag voor 
meetwaarden tot 40 dm3/s niet groter zijn dan 2 dm3/s. Voor meetwaarden boven 40 dm3/s mag 
de onnauwkeurigheid ten hoogste 5 % van de meetwaarde zijn. 

A.5.5 Meetdeur of meetschot 

Een meetdeur of meetschot is een voorziening die de deuropening afsluit van de ruimte waarin zich 
de component voor de toevoer van verse lucht of voor de afvoer van binnenlucht bevindt. In de 
deur of het meetschot zit een meetopening voor de apparatuur voor de compenserende 
volumestroommeting. 

OPMERKING De aansluiting van dit schot tegen het kozijn van de binnendeur waarin zich de 
ventilatieopening bevindt, hoeft niet zeer goed te zijn. Een kiertje tot enkele millimeters zal weinig of geen 
verstoring geven. Pas als de ontstane, niet afgesloten opening zo groot wordt dat daarover lucht toe- en 
afvoer kan optreden en dit ook in ongelijke, onbeheersbare en niet constante vorm plaatsvindt, ontstaan er 
meetfouten. Dit laatste geldt ook voor de aansluiting van de apparatuur voor de compenserende 
volumestroommeting op het schot. 

Soms is het gewenst een ventilatiecomponent afzonderlijk te meten. De meetdeur of het meetschot 
kan dan worden vervangen door een omkasting die de component voor de toevoer van verse lucht 
of voor de afvoer van binnenlucht geheel omsluit. 

A.6 Werkwijze 

De werkwijze is als volgt: 

— Stel de meetapparatuur op. 

— Breng het deurschot of raamschot van de apparatuur aan voor het bepalen van de capaciteit. 

— De doorsnede van de opening in het schot of de omkasting en enige doorsnede in de omkasting 
of verbinding van de omkasting naar de compenserende volumestroommeter moet groter zijn 
dan vijf maal de doorsnede van de te bepalen component voor de toevoer van verse lucht of voor 
de afvoer van binnenlucht. Bovendien mag de lengte van de verbinding tussen de te bepalen 
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opening van de component van de voorziening voor luchtverversing en de opening naar de 
meetsectie van de volumestroommeter niet meer bedragen dan de vierkantswortel uit de 
doorsnede van de te bepalen opening. 

OPMERKING Voorbeelden van een situatie die goed is en een situatie die fout is, staan in figuur A.2. 

GOED In het linker voorbeeld is de situatie goed, omdat er in feite geen sprake is van een doorsnede en 
afstand tussen de te meten ventilatiecomponent en het gat in het schot of de omkasting. Zij bevinden zich 
als het ware in elkaars verlengde. 

FOUT In het rechter voorbeeld is de doorsnede A = 0,04 m2 en is de lengte tussen de te meten 
ventilatiecomponent en het gat in het schot of omkasting 0,3 m. De afstand mag in dat geval niet meer 
bedragen dan √(0,04) = 0,2 m. 

 

Figuur A.2 — Voorbeelden van een goede en een verkeerde meetsituatie 

— Sluit de ventilator zo aan dat deze lucht door het deur- of raamschot naar het gebouw of het 
gedeelte van het gebouw toevoert of uit dat gebouw of dat gedeelte afvoert. 

— Sluit de drukverschilmeter aan. 

— Plaats de meetdeur of het meetschot tegen het kozijn van de deur van de ruimte waarin de 
component voor de toevoer van verse lucht of voor de afvoer van binnenlucht, zich bevindt 
waarvan de capaciteit moet worden bepaald. 
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Zie figuur A.3 voor een schematische weergave van de meetopstelling. 

— Open de ventilatiecomponent. 

— Plaats de compenserende volumestroommeter over de opening in het meetschot. Druk deze 
tegen het meetschot aan. 

— Stel de apparatuur voor de compenserende volumestroommeting zo in dat de drukverschilmeter 
op nul wordt geregeld en lees de luchtvolumestroom af. Verander nu de luchtvolumestroom met 
6 % van de ingestelde waarde naar boven en beneden en kijk of de drukverschilmeter nog 
reageert. 

Is dit het geval, dan kan de meting worden voortgezet. Is dit niet het geval dan zal uitsluitend 
met een omkasting de meting kunnen worden uitgevoerd. 

Plaats in dit geval de omkasting om de component voor de toevoer van verse lucht of de afvoer 
van binnenlucht, en voer de meetprocedure opnieuw uit. 

— Start de ventilator en meet achtereenvolgens bij ten minste zes verschillende drukverschillen 
over de gebouwschil de volumestroom door het meetschot met de compenserende 
volumestroommeter. 

Het kleinste drukverschil mag niet kleiner zijn dan 15 Pa. 

OPMERKING Deze meetopstelling is in hoofdlijnen gelijk en gedeeltelijk ontleend aan 
NEN 2686. 

 

Figuur A.3 — Schematische weergave van een meetopstelling voor de bepaling van de 
capaciteit van de component voor de toevoer van verse lucht of voor de afvoer van 

binnenlucht, met apparatuur voor een compenserende volumestroommeting 

Het grootste drukverschil mag niet groter zijn dan 100 Pa. 
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Voor het vereiste aantal meetpunten per drukverschilinterval moet tabel 1 worden aangehouden. 

Tabel A.1 — Aantal meetpunten per drukverschilinterval 

Drukverschil (Δp in Pa) Aantal meetpunten 

van tot  

15 25 1 

25 35 1 

35 50 1 of meer 

50 70 1 of meer 

70 85 1 of meer 

85 100 1 of meer 

 

Het drukverschil tussen twee opeenvolgende meetpunten moet 8 Pa tot 15 Pa bedragen. 

Wacht na iedere wijziging van de volumestroom tot het drukverschil over de schil van het gebouw 
of het gedeelte van het gebouw weer constant is. Het drukverschil moet over ten minste twee 
minuten worden gemiddeld. 

OPMERKING Bij meting onder laboratoriumomstandigheden moeten drukverschillen volgens tabel 1 
worden ingesteld en de daarbij behorende luchtvolumestroom worden gemeten. 

A.7 Verwerking van de resultaten 

Verwerk de resultaten als volgt: 

— Zet op grafiekpapier met dubbellogaritmische schaal de bepaalde volumestromen en 
drukverschillen uit. 

— Bepaal de druk/volumestroomkarakteristiek door ten minste vijf meetpunten, waarvan er ten 
minste één in het gebied tussen 85 Pa en 100 Pa ligt. Trek een rechte lijn door de meetpunten, 
die wordt bepaald met de kleinste kwadratenmethode. 

— De gekozen meetpunten mogen, uitgedrukt in de volumestroom, ten hoogste 5 % van deze lijn 
afwijken. Indien één of meer van de gekozen meetpunten meer dan 5 % afwijkt, moet een ander 
meetpunt worden gekozen. 

— De rechte lijn, getrokken door de vijf meetpunten, mag geen resultaat opleveren waarbij de 
stromingsexponent n kleiner is dan 0,5. 

OPMERKING Een stromingsexponent kleiner dan 0,5 is alleen mogelijk bij een constructie die door 
drukverschillen van vorm verandert. De constructie wordt hierbij dichtgedrukt. De meetpunten zullen dan 
niet op een rechte lijn liggen. 

— Lees bij een component niet zijnde een kanaal bestemd voor de afvoer van binnenlucht, de 
volumestroom af op de druk/volumestroomkarakteristiek bij een drukverschil van: 
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a) 1 Pa voor een toevoer van een gebouw, bij een afvoer via een kanaal bovendaks; 

b) 1 Pa voor een toe- en afvoer van een gebouw, niet zijnde een kantoorgebouw, bij 
dwarsventilatie; 

c) 2 Pa voor een toe- en afvoer van een kantoorgebouw, bij dwarsventilatie. 

— Lees bij kanalen voor natuurlijke afvoer de volumestroom af op de 
druk/volumestroomkarakteristiek bij een toetsingsdruk van: 

(0,4 Pa/m × Δh) + 1 Pa, met een minimum van 1 Pa (A.2) 

waarin: 

Δh  is het hoogteverschil tussen de instroomopening en de uitstroomopening van het kanaal, 
afgerond op 1 decimaal, in m. 

OPMERKING De luchtvolumestroom die gelijk is aan de ventilatiecapaciteit, kan ook rekenkundig 
worden bepaald op basis van de gemeten luchtdrukverschillen over de ventilatiecomponent en de 
luchtvolumestroom erdoorheen. In het algemeen is het bepalen van het verband tussen de gemeten 
luchtdrukverschillen en de volumestromen eenvoudig uitvoerbaar met de zogenaamde kleinste 
kwadratenmethode. 

Voor het bepalen van de capaciteit van een zelfregelende ventilatiecomponent moet dezelfde 
meetmethode als hierboven omschreven worden gebruikt, met dien verstande dat de regelklep of 
enig ander regelorgaan wordt gefixeerd in de stand waarbij het drukverschil over de 
ventilatiecomponent 1 Pa bedraagt. 

OPMERKING De meetmethode is gevoelig voor twee zaken: 

1) Grote (zichtbare) openingen in de aansluitingen van de volumestroommeter tegen het schot of de 
omkasting en het schot of de omkasting tegen het kozijn. 

2) De grootte van de opening in het schot of omkasting en de vorm van de aansluiting, waarmee de afstand 
wordt bedoeld tussen de te bepalen ventilatiecomponent en de opening in het schot of omkasting en 
geometrie van de verbinding tussen deze openingen. 
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Bijlage B 
(normatief) 

 
Bepaling van de aard van de situatie voor de verdunning van 

ventilatieafvoerlucht 

B.1 Werkwijze 

Bepaal aan de hand van de definiëring en figuren in 9.2.4.1 t/m 9.2.4.17 welke situatie van 
toepassing is. 

B.2 Situaties 

Voor alle situaties in B.2.1 tot en met B.2.17 geldt: 

A = schematische positie van de ventilatie-afvoer; 

T = schematische positie van de ventilatie-toevoer; 

G = gevel, of daarmee gelijk te stellen vlak met een hellingshoek > 75° ten opzichte van het 
horizontale vlak; 

D = dak, of daarmee gelijk te stellen vlak met een hellingshoek < 23° ten opzichte van het 
horizontale vlak (tenzij anders aangegeven). 

B.2.1 Situatie 1 

Situatie 1 betreft een toevoer in een gevel of een dakvlak met een helling ≥ 23° ten opzichte van het 
horizontale vlak, ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen 
dakvlak. 

 

Figuur B.1 – Voorbeelden situatie 1 

OPMERKING In bijlage C is een aantal praktijksituaties uitgewerkt die onder voorwaarden volgens 
situatie 1 mogen worden beoordeeld. 
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B.2.2 Situatie 2 

Situatie 2 betreft een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen 
aangrenzend dakvlak. 

 

Figuur B.2 – Voorbeelden situatie 2 

B.2.3 Situatie 3 

Situatie 3 betreft een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer 
in een gevel. 

 

Figuur B.3 – Voorbeelden situatie 3 

B.2.4 Situatie 4 

Situatie 4 betreft een toevoer in een gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een gevel.  
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Figuur B.4 – Voorbeelden situatie 4 

B.2.5 Situatie 5 

Situatie 5 betreft een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen 
afvoer in een dakvlak. 

 

Figuur B.5 – Voorbeelden situatie 5 

OPMERKING Zie ook de extra toelichting bij situatie 1 in artikel 9.2.4.1. 

B.2.6 Situatie 6 

Situatie 6 betreft een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen 
afvoer in hetzelfde dakvlak of een hoger gelegen aangrenzend dakvlak. 

 

Figuur B.6 – Voorbeelden situatie 6 
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B.2.7 Situatie 7 

Situatie 7 betreft een toevoer in een dakvlak met een helling ≥ 23° ten opzichte van een lager 
gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een lager gelegen aangrenzend dakvlak. 

 

Figuur B.7 – Voorbeelden situatie 7 

B.2.8 Situatie 8 

Situatie 8 betreft een toevoer in een dakvlak of gevel ten opzichte van een afvoer in een 
achtergelegen dakvlak of gevel waarbij ten minste één van de dakvlakken een helling gelijk aan of 
groter dan 23° heeft. 

 

Figuur B.8 – Voorbeelden situatie 8 

B.2.9 Situatie 9 

Situatie 9 betreft een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog 
gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak. 

 

Figuur B.9 – Voorbeeld situatie 9 
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B.2.10  Situatie 10 

Situatie 10 betreft een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale 
afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak. 

 

Figuur B.10 – Voorbeeld situatie 10 

B.2.11  Situatie 11 

Situatie 11 betreft een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog 
gelegen horizontale afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een 
helling ≥ 23°. 

 

Figuur B.11 – Voorbeelden situatie 11 

B.2.12   Situatie 12 

Situatie 12 betreft een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen 
horizontale afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling 
gelijk aan of groter dan 23°. 

 

Figuur B.12 – Voorbeelden situatie 12 
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B.2.13  Situatie 13 

Situatie 13 betreft een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een hoger gelegen 
gevel. 

 

Figuur B.13 – Voorbeeld situatie 13 

B.2.14  Situatie 14 

Situatie 14 betreft een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen 
gevel. 

 

Figuur B.14 – Voorbeeld situatie 14 

B.2.15  Situatie 15 

Situatie 15 betreft een toevoer in de gevel ten opzichte van een hoger gelegen of even hoog gelegen 
afvoer in een aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het 
horizontale vlak gelijk aan of groter is dan 180°.  

 

Figuur B.15 – Voorbeelden situatie 15 
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B.2.16  Situatie 16 

Situatie 16 betreft een toevoer in de gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een 
aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak 
groter dan of gelijk is aan 180°.  

 

Figuur B.16 – Voorbeelden situatie 16 

B.2.17  Situatie 17 

Situatie 17 betreft een toevoer in een gevel t.o.v. een aangrenzende gevel waarbij de hoek β tussen 
de twee gevels in het horizontale vlak kleiner is dan 180°. 

OPMERKING De afvoeropening kan zowel boven als onder de toevoeropening liggen. 

 

Figuur B.17 – Voorbeelden situatie 17 
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Bijlage C 
(informatief) 

 
Praktijksituaties verdunningsfactor 

C.1 Praktijksituaties beoordeling volgens situatie 1 

In de praktijk is er regelmatig discussie of een situatie beoordeeld moet worden volgens situatie 1 
of situatie 5 uit bijlage B.2. Dit komt met name voor bij gestapelde bouw met een plat dak en in 
situaties met mechanische toe- en afvoer via een gecombineerde schacht in het gebouw. In deze 
situaties  wordt het toevoerkanaal versleept op het dak en wordt toevoerlucht horizontaal 
aangezogen en afvoerlucht verticaal afgevoerd. In de volgende situaties kan dit worden beoordeeld 
volgens situatie 1.   

C.1.1 Toevoer nabij de gevel (zie figuur C.1.A) 

Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— De toevoer wordt versleept tot buiten een lijn van 45° vanaf de dakrand; maatgevend is het hart 
van het toevoerkanaal;  

— Bovendien ligt de onderzijde van het kanaal > 0,5 m boven het niveau van de dakrand.  

Onder deze randvoorwaarden is in voldoende mate verzekerd dat de toevoerlucht afkomstig is uit 
de aangevoerde lucht nabij de gevel en er voldoende verdunning plaatsvindt van de afgevoerde 
lucht, zelfs indien de windrichting ongunstig is.  
 

Figuur C.1 — Principe doorsnede toevoer nabij de gevel 
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C.1.2 Verzamelkanaal met toevoer vanuit verschillende richtingen 

Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— Toevoervoorzieningen voor verschillende schachten worden gecombineerd tot een gezamenlijk 
kanaal dat aan beide zijden open is; 

— Bovendien ligt de onderzijde van het kanaal > 0,5 m boven het niveau van de dakrand;  

— Zowel l1 als l2 voldoen aan de verdunning volgens situatie 1, met inachtname van de sommatie 
volgens 9.1.3. 

Onder deze randvoorwaarden is in voldoende mate verzekerd dat er onder alle windsituaties 
voldoende verdunning heeft plaatsgevonden bij de toevoeropening in het verzamelkanaal. 

 

Figuur C.2 —Principe plattegrond en doorsnede verzamelkanaal met toevoer vanuit 
verschillende richtingen 
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C.2 Forfaitaire waarden voor de afstand bij praktijksituaties met installaties 
voor de afvoer van ventilatielucht met een capaciteit > 1000 dm3/s  

Voor een aantal veel voorkomende situaties voor de bepaling van de benodigde verdunning volgens 
9.3.1 zijn forfaitaire waarden voor de minimale afstand l gegeven, indien voldaan wordt aan h1 en 
h2. 

C.2.1 Inpandige installatie 

Inpandige ventilatie-installatie met toevoer in de gevel en afvoer in het dak, zonder belemmeringen 
op het dak. 

 

Figuur C.3 — Voorbeeld inpandige installatie 

 

 

 

 

Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— Bovendien ligt de afvoer > 2 m boven het niveau van de dakrand en is het hoogteverschil tussen 
toe- en afvoer > 3m. 

Onder deze randvoorwaarden is, ook gezien het debiet > 1000 l/s, in voldoende mate verzekerd dat 
de toevoerlucht afkomstig is uit de aangevoerde lucht in de gevel en er voldoende verdunning 
plaatsvindt van de afgevoerde lucht, zelfs indien de windrichting ongunstig is.  

C.2.2 Dakopbouw met dakafvoer 

Ventilatie-installatie in een dakopbouw met toevoer in de gevel en afvoer in het dak, zonder 
belemmeringen op het dak. 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 

hoogte 
(h1) 
afvoer 
boven 
dakrand 

hoogte 
verschil (h2) 
tussen T en A 

l > 5 m h1 > 2 m h2 > 3 m 
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Figuur C.4 – Voorbeeld dakopbouw met dakafvoer 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 

hoogte 
(h1) 
toevoer 
boven 
dakrand 

hoogte 
verschil 
(h2) 
tussen T 
en A 

l > 2 m h1 > 1 m h1 > 1 m 
 

Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— Bovendien ligt de afvoer > 1 m boven de bovenzijde van de dakopbouw (en daarmee in de 
praktijk ook > 2 m boven het niveau van de dakrand) en is het hoogteverschil tussen toe- en 
afvoer voldoende. 

Onder deze randvoorwaarden is, ook gezien het debiet > 1000 l/s, in voldoende mate verzekerd dat 
de toevoerlucht afkomstig is uit de omgeving en er voldoende verdunning plaatsvindt van de 
afgevoerde lucht, zelfs indien de windrichting ongunstig is.  

C.2.3 Dakopbouw met zij-afvoer 

Ventilatie-installatie in een dakopbouw met toe- en afvoer aan verschillende zijden van de 
installatie c.q. de dakopbouw, zonder belemmeringen op het dak. 
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Figuur C.5 – Voorbeeld dakopbouw met zijafvoer 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 

hoogte 
(h1 en 
h1’)  
boven 
dakrand 

l > 2 m h1 > 1 m 
 

Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— Bovendien liggen toe- en afvoer > 1 m boven het niveau van de dakrand, aan verschillende zijden 
van de dakopbouw. 

— Hoogteverschil tussen toe- en afvoer is niet vereist, maar de afvoer mag niet onder de toevoer 
geplaatst worden. 

Onder deze randvoorwaarden is, ook gezien het debiet > 1000 l/s, in voldoende mate verzekerd dat 
de toevoerlucht afkomstig is uit de omgeving en er voldoende verdunning plaatsvindt van de 
afgevoerde lucht, zelfs indien de windrichting ongunstig is.  
 

C.2.4 Dakopstelling — luchtstroom boven elkaar 

Luchtbehandelingskast (LBK) inclusief kanaalwerk als dakopstelling. Hiervoor is een groot aantal 
varianten denkbaar; de meest voorkomende hiervan zijn als principe aangegeven. 

Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— Bovendien ligt de onderzijde van de toevoer > 1 m boven het niveau van de dakrand, naar alle 
zijden van het dak, tenzij de dakrand volledig geperforeerd is uitgevoerd (netto doorlaat > 60 %, 
maaswijdte > 25 mm); 

— Alle eventuele omhullingen, (zicht)schermen en dergelijke behoren ook volledig geperforeerd te 
zijn.  

OPMERKING Het is niet vereist om de genoemde afstanden op de LBK te realiseren; uitgangspunt is dat de 
gerealiseerde situatie inclusief kanaaltrajecten uiteindelijk voldoet aan de afstandseisen. 

Variant 1 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 
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Figuur C.6 – Voorbeeld variant 1 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 2 m 

 

Variant 2 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.7 – Voorbeeld variant 2 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 
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Variant 3 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.8 – Voorbeeld variant 3 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 

 

Variant 4 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk  

 

Figuur C.9 – Voorbeeld variant 4 

 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 0 m 
(geen eis) 
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Variant 5 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.10 – Voorbeeld variant 5 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 0,5 m 

 

Variant 6 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.11 – Voorbeeld variant 6 

 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 
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Variant 7 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.12 – Voorbeeld variant 7 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 0 m 
l2 > 0 m 
(geen eis) 

 

Variant 8 - LBK, luchtstromen boven elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.13 – Voorbeeld variant 8 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 

 

C.2.5 Dakopstelling - luchtstroom naast elkaar 

Luchtbehandelingskast (LBK) inclusief kanaalwerk als dakopstelling. Hiervoor is een groot aantal 
varianten denkbaar; de meest voorkomende hiervan zijn als principe aangegeven. 
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Voorwaarden: 

— Er is sprake van mechanische toe- en afvoer; 

— Bovendien ligt de onderzijde van de toevoer > 1 m boven het niveau van de dakrand, naar alle 
zijden van het dak, tenzij de dakrand volledig geperforeerd is uitgevoerd (netto doorlaat > 60 %, 
maaswijdte > 25 mm);  

— Alle eventuele omhullingen, (zicht)schermen en dergelijke moeten ook volledig geperforeerd 
zijn. Hoogteverschil tussen toe- en afvoer is niet vereist, maar de afvoer mag niet onder de 
toevoer geplaatst worden. Is dat wel het geval, dan is er een beoordeling volgens C.2.4 nodig. 

OPMERKING Het is niet vereist om de genoemde afstanden op de LBK te realiseren; uitgangspunt is dat de 
gerealiseerde situatie inclusief kanaaltrajecten uiteindelijk voldoet aan de afstandseisen. 

Variant 1 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.14 – Voorbeeld variant 1 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 2 m 

 

Variant 2 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.15 – Voorbeeld variant 2 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 
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Variant 3 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.16 – Voorbeeld variant 3 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 

 

Variant 4 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.17 – Voorbeeld variant 4 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 0 m 
(geen eis) 

 

Variant 5 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.18 – Voorbeeld variant 5 
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kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 2 m 

 

Variant 6 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.19 Voorbeeld variant 6 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 1 m 
l2 > 0 m (geen eis) 

 

Variant 7 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.20 – Voorbeeld variant 7 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 0 m 
(geen eis) 
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Variant 8 - LBK, luchtstromen naast elkaar, inclusief eventueel kanaalwerk 

 

Figuur C.21 – Voorbeeld variant 8 

kortste 
verbindingslijn 
lengte (l) 
l1 > 0 m 
(geen eis) 

 

C.3 Sommatie van afvoercomponenten  

Zoals bepaald in 9.1.3 moet de capaciteit van verschillende afvoeropeningen ook gecombineerd 
worden beoordeeld, indien er sprake is van meerdere afvoeropeningen die elk afzonderlijk invloed 
hebben op een toevoervoorziening. Voor deze gecombineerde beoordeling moet de capaciteit van 
deze afvoervoorzieningen worden gesommeerd en de afstanden worden bepaald met het naar de 
capaciteit gewogen gemiddelde van de afstand van deze afvoervoorzieningen. 

C.3.1 Gecombineerde uitmonding 

Voorbeeld van een verzamelschoorsteen en daarmee gelijk te stellen situaties, zie figuur C.22.  

Indien de afvoeren zijn opgenomen in een gecombineerde kap (of daarmee gelijk te stellen 
constructie), of als de afvoeren in elkaars directe nabijheid zijn gelegen (l1 ≤ 2 m), dan behoort de 
capaciteit van de afvoercomponenten te worden opgesteld (gesommeerd) en als één afvoer te 
worden beschouwd. 

Voor de beoordeling van de verdunning geldt dan de kortste (buitenwerks gemeten) afstand tussen 
de meest nabijgelegen toe- en afvoercomponenten (l2 in figuur C.22).   

 

Figuur C.22 – Voorbeeld gecombineerde uitmonding met nabijgelegen toe- en 
afvoercomponenten 
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C.3.2 Verschillende uitmondingen 

Indien de afvoeren op grotere afstand van elkaar liggen (> 2 m) wordt, naast de individuele 
beoordeling, het gewogen gemiddelde als volgt bepaald (zie ook figuur C.23): 

qv;reken = ∑(qv;A1*lA1, qv;A2*lA2,…., qv;An*lAn)/ ∑( lA1, lA2,…., lAn)   (C.1) 

 

 lreken = ∑(qv;A1*lA1, qv;A2*lA2,…., qv;An*lAn)/ ∑(qv;A1, qv;A2, …., qv;An)  (C.2) 

 

 

Figuur C.23 – Voorbeeld verschillende uitmondingen op grotere afstand van elkaar 
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Waarom	betaalt	u	voor	een	norm?	
Normen	zijn	afspraken	voor	en	door	de	markt,	zo	ook	deze	norm.	NEN	begeleidt	het	gehele	
normalisatieproces.	Van	het	bijeenbrengen	van	partijen,	het	maken	en	vastleggen	van	de	afspraken	en	
het	bieden	van	hulp	bij	de	toepassing	van	de	normen.	Om	deze	diensten	te	kunnen	bekostigen	betalen	
alle	belanghebbende	partijen	die	aan	tafel	zitten	voor	het	normalisatieproces,	en	u	als	gebruiker	voor	
normen	en	trainingen.	NEN	is	een	stichting	en	heeft	geen	winstoogmerk.	

Wat	is	nu	precies	de	toegevoegde	waarde	van	normen?	
Stelt	u	zich	eens	voor	…	u	wilt	in	het	buitenland	geld	pinnen,	maar	uw	bankpas	past	niet.	Of	uw	nieuwe	
telefoon	herkent	uw	simkaart	niet.	De	samenstelling	van	de	benzine	over	de	grens	is	anders,	waardoor	
u	niet	kunt	tanken.	Het	dagelijks	leven	zou	zonder	goede	afspraken	over	producten,	processen	en	
diensten	een	stuk	complexer	zijn.	

Het	maken	en	vastleggen	van	afspraken	door	belanghebbende	partijen	noemen	we	het	
normalisatieproces.	Normalisatie	had	vanouds	betrekking	op	techniek	en	producten.	Nu	worden	
steeds	vaker	normen	voor	diensten	ontwikkeld.	Zo	zijn	er	afspraken	op	het	gebied	van	
gezondheidszorg,	schuldhulpverlening,	kennisintensieve	dienstverlening,	externe	veiligheid	en	MVO.	

Normen	zorgen	voor	verbetering	van	producten,	diensten	en	processen;	qua	veiligheid,	gezondheid,	
efficiëntie,	kwaliteit	en	duurzaamheid.	Dit	ziet	u	op	de	werkvloer,	in	de	omgang	met	elkaar	en	in	de	
samenleving	als	geheel.	Organisaties	die	normalisatie	onderdeel	van	hun	strategie	maken,	vergroten	
hun	professionaliteit,	betrouwbaarheid	en	concurrentiekracht.	

Wat	doet	NEN?	
NEN	ondersteunt	in	Nederland	het	normalisatieproces.	Als	een	partij	zich	tot	NEN	richt	met	de	vraag	
om	een	afspraak	tot	stand	te	brengen,	gaan	wij	aan	de	slag.	We	onderzoeken	in	hoeverre	normalisatie	
mogelijk	is	en	er	interesse	voor	bestaat.	Wij	nodigen	vervolgens	alle	belanghebbende	partijen	uit	om	
deel	te	nemen.	Een	breed	draagvlak	is	een	randvoorwaarde.	De	afspraken	komen	op	basis	van	
consensus	tot	stand	en	worden	vastgelegd	in	een	document.	Dit	is	meestal	een	norm.	Afspraken	die	in	
een	NEN‐norm	zijn	vastgelegd	mogen	niet	conflicteren	met	andere	geldige	NEN‐normen.	NEN‐normen	
vormen	samen	een	coherent	geheel.	Een	belanghebbende	partij	kan	een	producent,	ondernemer,	
dienstverlener,	gebruiker,	maar	ook	de	overheid	of	een	consumenten‐	of	onderzoeksorganisatie	zijn.	

De	vraag	is	niet	altijd	om	een	norm	te	ontwikkelen.	Vanuit	de	overheid	komt	regelmatig	het	verzoek	
om	te	onderzoeken	of	er	binnen	een	bepaalde	sector	of	op	een	bepaald	terrein	normalisatie	mogelijk	
is.	NEN	doet	dan	onderzoek	en	start	afhankelijk	van	de	uitkomsten	een	project.	Deelname	staat	open	
voor	alle	belanghebbende	partijen.	NEN	beheert	ruim	30.000	normen.	Dit	zijn	de	in	Nederland	
aanvaarde	internationale	(ISO,	IEC),	Europese	(EN)	en	nationale	normen	(NEN).	In	totaal	zijn	er	ruim	
800	normcommissies	actief	met	in	totaal	bijna	5.000	normcommissieleden.	Een	goed	beheer	van	de	
omvangrijke	normencollectie	en	de	afstemming	tussen	nationale,	Europese	en	internationale	
normcommissies	vereisen	dan	ook	een	zeer	goede	infrastructuur.	

Betalen	kleine	organisaties	net	zoveel	als	grote	organisaties?	
Het	uitgangspunt	is	dat	alle	partijen	die	deelnemen	aan	het	normalisatieproces	een	evenredig	deel	
betalen.	De	normcommissieleden	kunnen	onderling	andere	afspraken	maken.	Zo	worden	er	wel	eens	
afspraken	gemaakt	dat	de	grote	partijen	een	groter	deel	betalen	dan	de	kleinere	bedrijven.	De	prijzen	
voor	normen	zijn	voor	iedereen	gelijk.	De	kosten	voor	licenties	zijn	afhankelijk	van	de	omvang	van	een	
organisatie	en	het	aantal	gebruikers.	

Voordelen	van	normalisatie	en	normen	
Gegarandeerde	kwaliteit	|	Veiligheid	geborgd	|	Bevordert	duurzaamheid	|	Opschalen	en	vermarkten	
van	nieuwe	innovatieve	producten	|	Meer	(internationale)	handelsmogelijkheden	|	Verhoogde	
effectiviteit	en	efficiëntie	|	Onderscheidend	in	de	markt.	

Voordelen	van	deelname	
Invloed	op	de	(internationale	en	Europese)	afspraken	|	Als	eerste	op	de	hoogte	van	veranderingen	|	
Netwerk;	ook	op	Europees	en	internationaal	niveau	|	Kennisvergroting.	
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