
Versie 2.1 – februari 2006

Module 2.5

Ventilatie van 
niet-residentiële gebouwen:

Bijlage VI en NBN EN 13779: 
principes en eisen

Module 2.5
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Inhoud van de presentatie

• Belangrijke opmerkingen
• Inhoud NBN EN 13779
• Klassen NBN EN 13779 die door bijlage VI 

worden gebruikt
• (Klassen van NBN EN 13779 die door bijlage VI 

niet worden gebruikt)
• Andere eisen specifiek aan niet-residentiële

gebouwen
• Andere eisen gemeenschappelijk 

met residentiële gebouwen
Module 2.5
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Belangrijke opmerkingen

• Bijlage VI heeft als voornaamste objectief het 
garanderen van een minimale ventilatie in
niet-residentiële gebouwen.

• Bijlage VI is een nodige, maar geen voldoende 
voorwaarde

• Bijlage VI vormt geen gebruiksaanwijzing voor 
het dimensioneren van installaties!!!

• Er zijn andere aspecten die belangrijk 
zijn…(geluid,  energieaspecten)

Module 2.5
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• Geen accumulatie van lucht in een gebouw: 
geen toevoer zonder afvoer
geen afvoer zonder toevoer

op gebouwniveau 
op ruimteniveau

• Vervuiling zo vlug mogelijk afvoeren om 
verspreiding van vervuiling te vermijden en 
de concentratie aan polluenten te 
verminderen

Basisprincipes van ventilatie

Module 2.5
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Formulering van de eisen

Eisen

(bv.:  NBN D 50-001)

Bijlage V en NBN D50-001

Module 2.5

Rol van de normen en reglementeringen
De norm NBN D 50-001 is zeer 
« voorschrijvend », dit wil zeggen dat ze het 
overgrote deel van de eisen betreffende 
ventilatiesystemen voor woningen bevat. Dit is 
echter niet ideaal, omdat de norm de rol van de 
reglementering overneemt.
Idealiter bevatten de normen de procedures 
nodig voor de beoordeling van de prestaties 
van een product of een systeem. De 
minimumeisen waaraan een product of een 
systeem moet voldoen, worden daarentegen 
vastgelegd in een reglementering dat naar de 
desbetreffende normen verwijst.
Een voorbeeld van deze aanpak is het K-peil 
dat de EPB-reglementering vervangt. De norm 
NBN B 62-301 ‘Warmte-isolatie der gebouwen. 
Peil van de globale warmte-isolatie’ bevat 
enkel een procedure voor de berekening van 
het K-peil van een gebouw; de eisen vindt men 
terug in de gewestelijke reglementen (zo 
moeten nieuwe woningen een K45 of lager 
hebben).
Een voorbeeldje uit de praktijk om dit duidelijk 
te maken.
De maximum snelheid van wagens wordt 
weergegeven in km/h : dit is de uitdrukking van 
de eis.
De maximum snelheid op een autosnelweg is 
120 km/h : dit is de eis zelf.
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Eisen

Bijlage VI

Bijlage VI en NBN EN 13779

Formulering van de eisen

(bv.: NBN EN 13779)

Module 2.5

Voor wat niet-residentiële gebouwen 
aanbelangt wordt deze ideale situatie 
benaderd. De norm NBN EN 13779 is meer 
« prestatiegericht » (tegenover 
voorschrijvend); zij bevat geen (of weinig) 
eisen maar geeft methodes om die eisen uit 
te drukken. De eisen zijn terug te vinden in 
bijlage VI.

NBN EN 13779 ‘Ventilatie voor niet-
residentiële gebouwen - Prestatie-eisen voor 
ventilatie- en kamerbehandelingssystemen’



7
Versie 2.1 – februari 2006

EISEN

Bijlage VI

FORMULERING
van de eisen

NBN EN 13779

Bijlage VI en NBN EN 13779

Module 2.5
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Niet-residentiëel versus residentiëel

• NBN EN 13779 niet « voorschrijvend », 
maar « prestatiegericht ».

• Principes gelijkaardig met woongebouwen:
– Toevoer van buitenlucht / doorvoer / afvoer naar buiten

"Vervuilde" ruimte

A
ge

fv
oe

rd
e

lu
ch

t

Ruimte bestemd voor
Menselijke bezetting

Circulatie

Toevoer

Circulatie

Doorstroom Doorstroom

Doorstroom

Module 2.5
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Residentiëel versus niet-residentiëel

• Systemen en producten mogen identiek zijn, 
maar benaming is verschillend

Afvoeropening voor natuurlijke
ventilatiesystemenRAO

Toevoeropening voor natuurlijke
ventilatie systemenRTO

Mechanische toe- en afvoerventilatieD
Mechanische afvoerventilatie C
Mechanische toevoerventilatie B
Natuurlijke ventilatieA

NBN EN 12792NBN D 50-001

Module 2.5

Op te merken valt dat in niet-residentiële 
toepassingen de termen toevoer en afvoer 
per lokaal worden bekeken. Een 
afvoeropening in één lokaal kan een 
toevoeropening zijn in een ander.
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Inhoud van NBN EN 13779

Opdeling in klassen
Binnenomgeving 

Bijlage A 

Module 2.5
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NBN EN 13779 - § 5: opdeling in klassen

Klasse
n

Buitenlucht

Toevoerlucht

Binnenlucht

Afvoerlucht

Afgevoerde
lucht

Systeemtypes

Regeling van de 
binnenluchtkwaliteit

Soortelijk vermogen 
van de ventilatoren

Drukvoorwaarden

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S

EI
S(       )

NBN EN 13779

Bijlage
VI

EI
S

EI
S

Module 2.5

De norm NBN EN 13779 bevat (in § 5) een 
zeker aantal klassen die door bijlage VI 
gebruikt worden voor het opstellen van eisen.
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NBN EN 13779

NBN EN 13779 - § 6: Binnenomgeving

Binnen

Woonzone

Thermisch comfort

Luchtkwaliteit

Akoestisch comfort

om
ge

vin
g

…

Module 2.5

De norm NBN EN 13779 beschrijft (in § 6) 
ook een zeker aantal parameters die 
gekoppeld zijn aan de binnenomgeving. 
Deze kunnen beschouwd worden als 
aanbevelingen of ook wel als regels van 
goede praktijk.
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NBN EN 13779

NBN EN 13779 - Bijlage A : Goede praktijk

Goede pra
kti

jk
Luchtdichtheid 
van het gebouw

Luchtdichtheid 
van het systeem

Plaats van de luchttoevoer-
en luchtafvoeropeningen

Filters

…

Energie
verbruikHergebruik van afvoerlucht

EI
S

EI
S

Module 2.5

De norm NBN EN 13779 geeft (in bijlage A) 
een aantal aanbeveingen die beschouwd 
kunnen worden als regels van goede praktijk.

Bovendien geldt dat, 
•Hoofstuk 7 van de norm NBN EN 13779 een 
zeker aantal parameters specifieert die
vooraf door de bouwheer in zijn bestek 
moeten worden bepaald.
•Bijlage B zich interesseert in de 
economische aspecten van 
ventilatiesystemen,
•Bijlage C een ‘checklist’ geeft voor de 
conceptie en het gebruik van systemen die 
weinig energie verbruiken.
Deze aangehaalde punten worden echter 
niet verder uitgewerkt in deze presentatie.
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Klassen van NBN EN 13779
die door bijlage VI 
worden gebruikt

Binnenlucht
Afvoerlucht

Regeling van de luchtkwaliteit 
(Drukvoorwaarden)

Soortelijk vermogen van ventilatoren 

Module 2.5
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Binnenlucht

Lage luchtkwaliteitIDA4

Aanvaardbare luchtkwaliteitIDA3

Middelmatige luchtkwaliteitIDA2

Hoge luchtkwaliteitIDA1

BeschrijvingKlasse

Binnenlucht :    (InDoor Air)

Lucht in de te behandelen ruimte

NBN EN 13779 – Tabel 8

Module 2.5

NBN EN 13779 - § 5.2.5
Lucht is van goede kwaliteit wanneer ze 
geen verontreinigende stoffen bevat die 
onbehagen of irritatie veroorzaken of een 
bedreiging vormen voor de gezondheid. De 
norm NBN EN 13779 onderscheidt vier 
klassen van binnenluchtkwaliteit.
Deze beschrijvingen zijn vaag en 
onbruikbaar zonder objectieve methode om 
te bepalen tot welke klasse de luchtkwaliteit 
behoort. Men moet bijgevolg de soorten 
verontreiniging omschrijven. In een gebouw 
onderscheidt men twee soorten 
verontreiniging : deze die verband houdt met 
de menselijke bezetting en deze die 
verbonden is met het gebouw en zijn gebruik. 
Wanneer men de soorten verontreiniging en 
hun karakteristieken kent, kan men objectief 
kwantificeerbare criteria geven om de 
klassen IDA1 tot IDA4 af te bakenen.
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Binnenlucht

Binnenlucht :    (InDoor Air)

Directe classificatie door meting van het CO2-peil

> 1000 ppmIDA4

tussen 600 en 1000 ppmIDA3

tussen 400 en 600 ppmIDA2

< 400 ppmIDA1

Verschil in CO2-concentratie 
tussen de 

binnen- en buitenlucht
Klasse

NBN EN 13779 – Tabel 9

Hoe te vertalen in debieten ???

N
B

N
 E

N
 1

37
79

Module 2.5

Directe classificatie door meting van het CO2-peil
De eerste studies inzake luchtkwaliteit toonden reeds aan dat 

het CO2-peil een goede indicator is van de 
luchtverontreiniging tengevolge van de menselijke 
stofwisseling. Bovendien kan het objectief en met een 
goede nauwkeurigheid worden gemeten. Het is dus 
eenvoudig om een classificatie volgens het CO2-peil op te 
stellen.

Bij deze directe methode horen een aantal opmerkingen :
1) deze classificatie impliceert dat de luchtverontreiniging 

voornamelijk te wijten is aan de menselijke bezetting 
(aangezien CO2 hiervoor een indicator is) en dat er een 
rookverbod geldt (aangezien CO2 geen goede indicator is 
voor de aanwezigheid van sigarettenrook)

2) het is belangrijk op te merken dat het wel degelijk gaat om 
een verschil tussen de concentraties binnen en buiten. Dit 
houdt in dat eenzelfde absolute CO2-concentratie binnen 
gebouwen gelegen in een landelijk of in een stedelijk 
milieu niet dezelfde binnenluchtkwaliteitsklasse impliceert. 
De CO2-sensoren meten de omgevingsconcentratie en 
niet een verschil in concentratie. Indien het 
ventilatiesysteem gestuurd wordt door een sensor, dan 
zou het controlealgoritme moeten beschikken over de 
CO2-concentratie buiten. Zoniet moet men rekening 
houden met een gemiddelde waarde (doorgaans 350 tot 
450 pm)

3) momenteel blijft de prijs van de sensoren een hinderpaal 
voor hun doorbraak op de markt (dit zou in de nabije 
toekomst echter moeten verbeteren). Om deze reden 
werd ook een indirecte classificatiemethode voorgesteld.

4) Een IDA 1 klasse resulteert doorgaans in minder dan 10 % 
ontevredenheid van de gebruikers met betrekking tot het 
luchtcomfort, IDA 4 resulteert in een ontevredenheid van 
meer dan 30 %.
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Binnenlucht

Binnenlucht :    (InDoor Air)

< 22 m³/h.persoonIDA4

22 – 36 m³/h.persoonIDA3

36 – 54 m³/h.persoonIDA2

> 54 m³/h.persoonIDA1

Ventilatievoud met buitenlucht
in ruimten bestemd voor

menselijke bezetting
(niet-rokerszone)

Klasse

NBN EN 13779 – Tabel 11 (uittreksel)

Indirecte classificatie volgens het ventilatievoud met 
buitenlucht in ruimten bestemd voor menselijke bezetting

N
B

N
 E

N
 1

37
79

Module 2.5

Indirecte classificatie volgens het 
ventilatievoud met buitenlucht

Deze indirecte methode is gebaseerd op de 
classificatie volgens het CO2-peil. Door 
de gemiddelde hoeveelheid CO2-
productie van een gebruiker van het 
gebouw te kennen (rekening houdend 
met een zekere veiligheidsmarge) 
kunnen we het luchtdebiet berekenen 
corresponderend met elk van de klassen 
IDA1 tot IDA4.
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Binnenlucht

Binnenlucht :    (InDoor Air)

< 1.3 m³/h.m²IDA4

1.3 – 2.5 m³/h.m²IDA3

> 2.5 m³/h.m²IDA2

klasse niet van toeopassingIDA1

Ventilatievoud met buitenlucht
in ruimten niet bestemd voor

menselijke bezetting
Klasse

NBN EN 13779 – Table 12

Indirecte classificatie volgens het ventilatievoud met 
buitenlucht in ruimten niet bestemd voor mensen

N
B

N
 E

N
 1

37
79

Module 2.5
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Bijlage VI - 7.1 Kwaliteit van de binnenlucht

NBN EN 
13779

Bijlage VI

7.1  Kwaliteit van de binnenlucht
Bij de dimensionering van 
ventilatiesystemen mag het ontwerpdebiet 
niet kleiner zijn dan het minimum debiet 
overeenkomend met 
Binnenluchtklasse IDA3.

IDA

B
IJ

LA
G

E
  V

I +
 N

B
N

 E
N

 1
33

79

Module 2.5

Bijlage VI - 7.1 Kwaliteit van de 
binnenlucht

“Bij de dimensionering van 
ventilatiesystemen mag het 
ontwerpdebiet niet kleiner zijn dan het 
minimum debiet overeenkomend met 
binnenluchtklasse IDA3. Hierbij is de 
waarde uitgedrukt in [m³.h-1] van 
toepassing.”
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In praktijk… Hoe moet ik de 
ventilatiedebieten
in elke ruimte
bepalen ?

Uitleg over het gebruik
van de EPB-soft
in de volgende
presentatie…

Module 2.5
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Bijlage VI - § 7.2 Ventilatiedebieten

• Drie types van ruimten:
– Ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting: 

Ruimte die voorzien is om mensen bij een normaal gebruik 
slechts een relatief korte tijd te laten vertoeven (…).
Bv: Archief, stockage, W.C….

– Ruimten bestemd voor menselijke bezetting: 
Ruimte die voorzien is om mensen langere tijd te laten 
vertoeven (…).
Bv: Kantoren, restaurants, slaapkamers in hotel….

– Speciale ruimten: 
Onder speciale ruimten worden hier ruimten verstaan met 
(een risico op) speciale verontreinigingen waarvoor andere 
(specifieke en/of meer stringente) eisen qua ventilatie gelden.
Bv: stookplaats, “witte kamers” in ziekenhuizen

Module 2.5

Wat te doen in praktijk?
We hebben reeds gezien dat de norm NBN EN 
13779 de debieten definieert voor twee soorten 
van ruimten: 
-Ruimten bestemd voor menselijke bezetting: 
Ruimte die voorzien is om mensen langere (*) tijd 
te laten vertoeven (bv. kantoorruimten, 
vergaderzalen, lokettenzaal, onthaal, enz.) [(*) in 
tegenstelling tot ruimten niet voorzien voor 
menselijke bezetting]
-Ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting: 
Ruimte die voorzien is om mensen bij een 
normaal gebruik slechts een relatief korte tijd te 
laten vertoeven (bv. circulatieruimten zoals 
gangen, trappenhallen,…; toiletten; archieven; 
opslagruimten; garages;...). Indien in een ruimte 
een werkplek voorzien wordt (bv. schrijftafel voor 
werknemer in een archief), dan valt de ruimte niet 
in deze categorie.

Hieraan moet men nog een derde soort van 
ruimten toevoegen:.
-Speciale ruimten: Onder speciale ruimten worden 
hier ruimten verstaan met (een risico op) speciale 
verontreinigingen waarvoor andere (specifieke 
en/of meer stringente) eisen qua ventilatie gelden.

Het ontwerpdebiet van een ruimte is dus functie 
van het type ruimte.
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Ruimten bestemd voor menselijke bezetting

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.1: IDA 3

§ 7.2.1: Tabel 11

< 22 m³/h per persoonIDA4

22 – 36 m³/h per persoonIDA3

36 – 54 m³/h per persoonIDA2

> 54 m³/h per persoonIDA1

Ventilatievoud met buitenlucht
in ruimten bestemd voor

menselijke bezetting
(niet-rokerszone)

Klasse

B
IJ

LA
G

E
  V

I +
 N

B
N

 E
N

 1
33

79

NBN EN 13779 – Tabel 11 (uittreksel)
Module 2.5

Voor ruimten bestemd voor menselijke 
bezetting:

Bijlage VI - 7.1 Kwaliteit van de binnenlucht
“Bij de dimensionering van ventilatiesystemen 

mag het ontwerpdebiet niet kleiner zijn dan 
het minimum debiet overeenkomend met 
binnenluchtklasse IDA3. Hierbij is de waarde 
uitgedrukt in [m³/h] van toepassing.”

Bijlage VI - 7.2 Ventilatiedebieten - 7.2.1 In 
ruimten bestemd voor menselijke 
bezetting

“Het minimum ontwerpdebiet in ruimten bestemd 
voor menselijke bezetting moet worden 
bepaald op basis van tabel 11 (Rates of 
outdoor air per person) van de norm 
NBN EN 13779. Daarbij wordt in principe 
uitgegaan van de ontwerpbezetting voor elke 
ruimte zoals vastgelegd door het bouwteam.

(…)
Bij het gebruik van tabel 11 van de norm 

NBN EN 13779 dient er te worden vanuit 
gegaan dat er mag gerookt worden, tenzij 
uitdrukkelijk wordt opgegeven dat roken niet 
is toegestaan. ”
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Ruimten bestemd voor menselijke bezetting

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.1: IDA 3

§ 7.2.1: Tabel 11

B
IJ

LA
G

E
  V

I +
 N

B
N

 E
N

 1
33

79

Hoger debiet mag
voor betere luchtkwaliteit

!

Module 2.5
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• Kies de functie van de ruimte uit de categorieën
voorgesteld in tabel 1 van bijlage VI.

Ruimten bestemd voor menselijke bezetting

15Overige ruimten

(…)

10Hoofdingang

3.5Ontvangstruimten, receptie, vergaderzalen

15Kantoor

(…)

Vloeroppervlakte 
per persoon 

(m²/pers)

Tabel 1 : Te hanteren waarden bij de bepaling van 
de bezetting nodig voor de berekening van het 
minimum ontwerpdebiet in ruimten bestemd voor 
menselijke bezetting (zie tekst)

36 voorgestelde categorieën
+ « overige ruimten »B

IJ
LA

G
E

  V
I

Module 2.5

Hoe kan men overgaan van m³/h.persoon 
naar m³/h per m² ? bepaal hiervoor 
eerst de bezetting van de ruimte.
De beschikbare oppervlakte per persoon is 
afhankelijk van de functie van de ruimte.
Aan de hand van een lijst met categoriën 
gegeven in tabel 1 van bijlage VI dient men 
dus een functie te kiezen.
Deze lijst herneemt 36 categoriën 
(gegroepeerd in hoofdcategoriën die zuiver 
indicatief zijn) en een categorie “overige 
ruimten” in geval er echt geen andere 
categorie is die de ruimte in kwestie 
beschrijft.

Het is duidelijk dat de architect hier enige 
vrijheid heeft om een equivalente functie te 
kiezen voor een lokaal dat niet expliciet in de 
lijst is opgenomen.
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• Berekend met de waarde uit tabel 1:
Voorbeeld: kantoor van 34 m²

34 m²/15 m² per persoon
= 2,27 personen

afronding naar boven
= 3 personen

• Ofwel vastgelegd door het bouwteam

Ruimten bestemd voor menselijke bezetting
B

IJ
LA

G
E

  V
I

Module 2.5

Eenmaal de functie bepaald is, dient men de 
bezetting van de ruimte vast te leggen.
Er zijn 2 mogelijkheden:
-Ofwel wordt deze bepaald door het 
bouwteam,
-Ofwel wordt deze berekend met de waarde 
uit tabel 1.
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Voorbeeld: kantoor van 34 m²
• Ontwerpbezetting berekend met tabel 1: 

34 m² 3 personen – niet-rokerszone
3 x 22 = 66 m³/h

• Bezetting vastgelegd door bouwteam: 
34 m² 1 persoon – niet-rokerszone

1 x 22 = 22 m³/h

Ruimten bestemd voor menselijke bezetting
B

IJ
LA

G
E

  V
I

§ 7.2: Tabel 1 = minimum

3 3 x 22 = 66 m³/h
Module 2.5

Bijlage VI - 7.2 Ventilatiedebieten - 7.2.1 In 
ruimten bestemd voor menselijke 
bezetting
“ Indien echter 
•de ontwerpbezetting voor een ruimte kleiner 
is dan de waarde bepaald op basis van 
onderstaande tabel,
•of het bouwteam zelf geen ontwerpbezetting 
vastlegt,
dan dient bij de bepaling van het minimum 
ontwerpdebiet de bezetting volgens 
onderstaande tabel aangehouden te worden. 
Bij de bepaling van de bezetting aan de hand 
van de tabel dient het berekende aantal 
personen op de eenheid naar boven 
afgerond te worden.”

Voor de duidelijkheid: het debiet volgens 
ontwerpbezetting wordt dus niet berekend 
volgens 2,27 x 22!
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• Dit heeft een belangrijke invloed op het debiet !

Ruimte voor mensen: rokerszone of niet ?

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.2: Moet uitdrukkelijk 
opgegeven worden

< 43< 22IDA4
43 – 7222 – 36IDA3

72 – 10836 – 54IDA2
> 108> 54IDA1

RokerszoneNiet-
rokerszone

Ventilatiedebiet met buitenlucht 
[m³/h per persoon]

Klasse

B
IJ

LA
G

E
  V

I +
 N

B
N

 E
N

 1
33

79

NBN EN 13779 – Tabel 11 (uittreksel)
Module 2.5

Bijlage VI voorziet dat indien het niet expliciet 
verboden is te roken, er dient beschouwd 
te worden dat roken toegelaten is, 
waardoor het minimale geëiste debiet 
verdubbeld wordt. Er is dus alle voordeel 
bij om expliciet signalisatie aan te 
brengen met ‘verboden te roken’ op de 
plannen en in de gebouwen.

-------------
Bijlage VI - 7.2 Ventilatiedebieten - 7.2.1 In 

ruimten bestemd voor menselijke 
bezetting

“Bij het gebruik van tabel 11 van de norm 
NBN EN 13779 dient er te worden vanuit 
gegaan dat er mag gerookt worden, tenzij 
uitdrukkelijk wordt opgegeven dat roken 
niet is toegestaan.”
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• Onderscheid tussen toiletten en andere ruimten
– Voor toiletten, 2 mogelijkheden:

• Ofwel is het aantal WC’s gekend 
debiet: 25 m³/h per wc

• Ofwel is het aantal WC’s onbekend
debiet: 15 m³/h per m²

• Voor de andere ruimten:

debiet: 1,3 m³/h per m²

Ruimten niet bestemd voor mensen

§ 7.1: IDA 3
§ 7.2.2: Tabel 12

§ 7.2.2

B
IJ

LA
G

E
  V

I

Module 2.5

Bijlage VI - 7.2 Ventilatiedebieten - 7.2.2 In 
ruimten niet bestemd voor menselijke 
bezetting

“Het minimum ontwerpdebiet in ruimten niet 
bestemd voor menselijke bezetting moet 
worden bepaald op basis van tabel 12 
(Rates of outdoor or transferred air per 
unit floor area (net area) for rooms not 
designed for human occupancy) van de 
norm NBN EN 13779.

In afwijking van het voorgaande bedraagt in 
toiletruimten het minimum ontwerpdebiet 
25 m³/h per wc (met inbegrip van de 
urinoirs) of 15 m³/h per m²
vloeroppervlakte indien het aantal wc's 
niet gekend is op het ogenblik van de 
dimensionering van het 
ventilatiesysteem.”
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• Bijlage VI niet van toepassing !
• Andere regelgevingen en/of normen van 

kracht.
Voorbeelden:

• Stookplaatsen
( NBN B 61-001 en prNBN B 61-002)

• Ruimten waar de gasmeters zich bevinden 
( NBN D 51-003)

• Ruimten voor drukreduceerinrichtingen
( NBN D 51-001)

• …

Speciale ruimten
B
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G
E

  V
I

Module 2.5

Herinnering aan de definitie van speciale 
ruimten : Onder speciale ruimten worden hier 
ruimten verstaan met (een risico op) speciale 
verontreinigingen waarvoor andere 
(specifieke en/of meer stringente) eisen qua 
ventilatie gelden.
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Nee

Minimum debiet:
volledige procedure Type ruimte?

Debiet volgens
die normen

Ja

Debiet volgens
andere specificaties

Nee

1,3 m³/h per m²

Aantal WC’s
gekend ?

Ja

Niet bestemd voor
menselijke bezetting

Bezetting
vastgelegd

door
bouwteam

Oppervlakte
per persoon

Berekende
bezetting

Max

Roken?
Nee

22 m³/h per pers

Ja

43 m³/h per pers

Bestemd voor
menselijke bezetting

Functie?

Speciale ruimte

W.C.?

Andere
normen?

B
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G

E
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I

25 m³/h per WC

Ja

15 m³/h per m²

Nee

Dit schema vat de volledige procedure 
samen voor het bepalen van de debieten.
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Klassen van NBN EN 13779
die door bijlage VI 
worden gebruikt

Binnenlucht
Afvoerlucht

Regeling van de luchtkwaliteit 
(Drukvoorwaarden)

Soortelijk vermogen van ventilatoren 

B
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Module 2.5
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Zeer hoge vervuilingsgraadETA4

Hoge vervuilingsgraadETA3

Matige vervuilingsgraadETA2

Lage vervuilingsgraadETA1

BeschrijvingKlasse

Afvoerlucht :    (ExTract Air)

Lucht die de te behandelen ruimte verlaat (*)

Afvoer

(*) doorstroomlucht is afvoerlucht op 
het niveau van een ruimte !

N
B

N
 E

N
 1

37
79

NBN EN 13779 – Tabel 3

Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.2.2
De kwaliteit van de afvoerlucht is afhankelijk 
van de soort ruimte en de activiteiten die erin 
worden verricht. De norm onderscheidt vier 
klassen (aan de hand van een omschrijving). 
Indien de afvoerlucht lucht bevat die 
afkomstig is van verschillende ruimten, is het 
de categorie met het hoogste cijfer die de 
klasse bepaalt.
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Zeer hoge vervuilingsgraad
ETA4

Hoge vervuilingsgraad
ETA3

Matige vervuilingsgraad
ETA2

Lage vervuilingsgraad
ETA1

OmschrijvingKlasse

Afvoerlucht :    (ExTract Air)
N

B
N

 E
N

 1
37

79

(   )

Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.2.2
ETA 1 Lage vervuilingsgraad
Lucht afkomstig uit ruimten waarin de vervuiling 
voornamelijk teweeggebracht wordt door de menselijke 
stofwisseling en het gebouw, met uitzondering van 
ruimten waar mag worden gerookt
Voorbelden: Kantoren, met inbegrip van kleine 
opslagruimten, openbare ruimten, klaslokalen, trappen, 
gangen, vergaderzalen, handelsruimten zonder andere 
bron van vervuiling
ETA 2 Matige vervuilingsgraad
Lucht afkomstig uit bezette ruimten, die meer 
onzuiverheden bevat dan lucht uit de ruimten uit categorie 
ETA1 en/of uit ruimten met andere activiteiten. Ruimten 
die normaalgesproken tot categorie ETA1 zouden 
behoren, maar waar mag worden gerookt.
Voorbelden: Restaurants, keukens om warme dranken te 
bereiden, winkels, opslagruimten, hotelkamers
ETA 3 Hoge vervuilingsgraad
Lucht afkomstig uit ruimten waar de luchtkwaliteit sterk 
beperkt wordt omwille van de productie van vocht, 
chemische stoffen, …
Voorbelden: Toiletten, sauna's, keukens, bepaalde 
chemische laboratoria, fotokopieerzalen, rokerssalons
ETA 4 Zeer hoge vervuilingsgraad 
Lucht die geuren en onzuiverheden bevat die schadelijk 
zijn voor de gezondheid, in concentraties die hoger zijn 
dan deze toegelaten voor de binnenlucht van bezette 
ruimten. 
Voorbelden: Afzuiging voor grills en keukendampkappen, 
garages, wegtunnels, parkings, schildersateliers, 
wasserijen, bepaalde chemische laboratoria, veelvuldig 
gebruikte rokerssalons, …
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Mag niet herbruikt en 
doorgesluisd worden ETA4

Mag niet herbruikt en 
doorgesluisd worden ETA3

Mag niet herbruikt worden, 
maar mag worden 
doorgesluisd naar toiletten, 
garages en andere 
gelijkaardige plaatsen

ETA2

Mag herbruikt en 
doorgesluisd wordenETA1

Hergebruik van afvoerluchtKlasse

Afvoerlucht :    (ExTract Air)

Lucht die de te behandelen ruimte verlaat

Afvoer

N
B

N
 E

N
 1

37
79

NBN EN 13779 – Tabel A.2

Module 2.5

Bijlage A.6 van de norm NBN EN 13779 geeft 
aanbevelingen over herbruik van afvoerlucht.  
Bijlage VI geeft meer vrijheid (zie verder).
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In praktijk…

Welk type lucht is
geschikt als toevoer?

Module 2.5



36
Versie 2.1 – februari 2006

Bijlage VI - Luchtkwaliteit van toevoerlucht

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.3:
Minimum debiet buitenlucht
Bijkomend debiet buitenlucht, 
herbruikte lucht, doorstroomlucht

vb. verwarming met lucht

Minimum ontwerptoevoerdebietModule 2.5

22 m³/h per persoon

Voor een ruimte bestemd voor menselijke 
bezetting, bevestigt bijlage VI de eis van de 
norm NBN EN 13779 vermeld in tabel 11 : de 
lucht die voorzien moet worden dient 
buitenlucht te zijn.

-------------
Bijlage VI - 7.3 Luchtkwaliteit van 

toevoerdebieten
“Het minimum ontwerptoevoerdebiet moet 

gerealiseerd worden met buitenlucht. Alle 
bijkomende debieten mogen gerealiseerd 
worden met buitenlucht, herbruikte lucht of 
doorstroomlucht.

(…)”
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Bijlage VI - Luchtkwaliteit van toevoerlucht

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.3: Herbruik van afvoerlucht
bijlage A.6 van NBN EN 13779

Mag niet herbruikt en 
doorgesluisd worden ETA4

Mag niet herbruikt en 
doorgesluisd worden ETA3

Mag niet herbruikt worden, 
maar mag worden 
doorgesluisd naar toiletten, 
garages en andere 
gelijkaardige plaatsen

ETA2

Mag herbruikt en 
doorgesluisd wordenETA1

Herbruik van afvoerluchtKlasse

Module 2.5

Bijlage VI - 7.3 Luchtkwaliteit van 
toevoerdebieten

“Bij herbruik van afvoerlucht dient voldaan te 
worden aan elk van de richtlijnen gegeven in 
bijlage A.6 van de norm NBN EN 13779. 

(…)”
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Bijlage VI - Luchtkwaliteit van toevoerlucht

Bijlage VI

§ 7.3: Herbruik van afvoerlucht
in ruimten niet bestemd

voor menselijke bezetting
ETA1 of ETA2 !

NBN EN 13779

Module 2.5

Voor ruimten niet bestemd voor menselijke 
bezetting en ten einde het energetische verbruik 
gekoppeld aan ventilatie te verminderen, is het 
mogelijk (en aan te raden in het gros van de 
gevallen) af te wijken van de algemene regel: het 
luchtdebiet dat voorzien dient te worden, dient niet 
gerealiseerd te worden met buitenlucht, maar kan 
gerealiseerd worden door afvoerlucht uit andere 
ruimten en van klasses ETA1 of zelfs ETA2.

-------------
Bijlage VI - 7.3 Luchtkwaliteit van 
toevoerdebieten
“(…) In afwijking van beide voorgaande eisen kan 
in ruimten niet bestemd voor menselijke bezetting 
het ontwerptoevoerdebiet volledig worden 
gerealiseerd met afvoerlucht uit andere ruimten 
van de kwaliteit ETA 1 of ETA 2.”
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Bijlage VI - Luchtkwaliteit van toevoerlucht

Bijlage VI

§ 7.3: Herbruik van afvoerlucht
in ruimten niet bestemd

voor menselijke bezetting 
ETA1 of ETA2 !

NBN EN 13779

ETA1 of ETA2

ETA 3B
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Module 2.5

De afvoerlucht uit de toiletruimte is ETA 3 lucht, 
mag niet worden herbruikt en moet dus worden 
afgevoerd.
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Klassen van NBN EN 13779
die door bijlage VI 
worden gebruikt

Binnenlucht
Afvoerlucht

Regeling van de luchtkwaliteit 
(Drukvoorwaarden)

Soortelijk vermogen van ventilatoren 

Module 2.5
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Regeling van de luchtkwaliteit (Control)
N

B
N

 E
N

 1
37

79

NBN EN 13779 – Tabel 13

Directe regeling (Pollutiesensors)IDA-C6

Regeling naargelang de bezetting
(i.f.v. aantal aanwezigen)IDA-C5

AanwezigheidsdetectieIDA-C4

KlokregelingIDA-C3

Manuele schakelaarIDA-C2

Geen regeling: continue werkingIDA-C1

BeschrijvingKlasse

Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.3
Om de luchtdebieten te beperken wanneer de 
luchtkwaliteit voldoende is (of voldoende wordt 
geacht), kunnen verschillende controlesystemen 
en -algoritmen gebruikt worden. De norm 
NBN EN 13779 onderscheidt zes soorten.
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Bijlage VI - Regeling van de luchtkwaliteit

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.4: Mechanische ventilatie ?
IDA-C1 en IDA-C2 mag niet !

Directe regelingIDA-C6

Regeling naargelang de bezettingIDA-C5

AanwezigheidsdetectieIDA-C4

KlokregelingIDA-C3

Manuele schakelaarIDA-C2

Geen regelingIDA-C1

BeschrijvingKlasse
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STOPSTOP

STOPSTOP

Module 2.5

Bijlage VI - 7.4 Regeling van de luchtkwaliteit
“De mechanische ventilatiesystemen voorzien 

van een regelsysteem van het type IDA-C1 en 
van het type IDA-C2 zijn niet toegelaten.
(…)”
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Regeling van het ventilatiesysteem

7.2  Ventilatiedebieten
Het ontwerpdebiet van een ruimte moet zowel bij de 
afvoer als bij de toevoer gerealiseerd kunnen worden.

7.4  Regeling van de luchtkwaliteit
De regelsystemen gebaseerd op de luchttemperatuur 
die toelaten het ventilatiedebiet onder het minimum 
ontwerpdebiet te verlagen zijn niet toegelaten.
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Module 2.5

De paragraaf 7.2 van bijlage VI laat het regelen 
van ventilatiedebieten toe.

Inderdaad, de ontwerpdebieten moeten 
gerealiseerd kunnen worden, maar moeten 
niet permanent gerealiseerd worden.

Paragraaf 7.4 verduidelijkt welke types van 
regeling toegelaten zijn en welke verboden 
zijn.

-------------
Bijlage VI - 7.2 Ventilatiedebieten
“Het ontwerpdebiet van een ruimte moet zowel bij 

de afvoer als bij de toevoer gerealiseerd 
kunnen worden.

(…)”

7.4 Regeling van de luchtkwaliteit
“(…) 
De regelsystemen gebaseerd op de 

luchttemperatuur die toelaten het 
ventilatiedebiet onder het minimum 
ontwerpdebiet te verlagen zijn niet 
toegelaten.”
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Klassen van NBN EN 13779
die door bijlage VI 
worden gebruikt

Binnenlucht
Afvoerlucht

Regeling van de luchtkwaliteit 
(Drukvoorwaarden)

Soortelijk vermogen van ventilatoren 

Module 2.5
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≥ + 6 PaPC 5

Tussen + 2 Pa en + 6 PaPC 4

Tussen - 2 Pa en + 2 PaPC 3

Tussen - 2 Pa en - 6 PaPC 2

≤ - 6 PaPC 1

Drukvoorwaarden in een
ruimteKlasse

NBN EN 13779 – Tabel 16

Drukvoorwaarden :  (Pressure Conditions)

 ΔP

Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.4
Deze classificatie wordt niet door bijlage VI 
gebruikt, maar het concept van 
drukvoorwaarden wel.
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Drukvoorwaarden in praktijk…

Dienen toe- en 
afvoer in evenwicht 
te zijn ?

Module 2.5
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50
V

)qq(abs
)qq(signPC

65,0
1

50

extract,vsupplyv,
extract,vsupply,v ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅−= &

Drukvoorwaarden op gebouwniveau

V50 = V

§7.5: Drukvoorwaarden
-5 Pa ≤ PC ≤ 10 Pa
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Het is niet nodig een ventilatiesysteem te voorzien 
dat perfect uitgebalanceerd is op 
gebouwniveau. Men laat een zekere speling 
toe op de debieten van de buitenlucht en de 
afvoerlucht, voor zover dat de drukcondities 
aanvaardbaar blijven (tussen -5 Pa en +10 
Pa)

De drukcondities PC zijn gegeven door de formule 
hier vermeld, met:

PC = drukvoorwaarde [Pa] (Pressure Condition)
qv,supply = luchttoevoerdebiet [m³/h]
qv,extract = luchtafvoerdebiet [m³/h]
V'50 = lekdebiet bij 50 Pa [m³/h] van het gebouw of 

van een deel van het gebouw zoals 
gedefinieerd door de norm NBN EN 13829.

De berekening moet gebeuren met een 
lekdebietwaarde bij 50 Pa (V'50) gelijk aan V 
m³/h – waarbij V het volume (berekend op 
basis van de buitenafmetingen, in m³) van het 
gebouw of van het beschouwde deel van het 
gebouw is.

Bijlage VI – 6.3.1. Drukvoorwaarde
Bijlage VI – 7.5  Drukvoorwaarden in de 

ruimten of gebouwen
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Drukvoorwaarden op gebouwniveau: vb.

50
V

)qq(abs
)qq(signPC

65,0
1

50

extract,vsupplyv,
extract,vsupply,v ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅−= &2000

2000
1000

1000
+3.7

5400 m³

1000 m³/h

2000 m³/h

10
00
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B
IJ

LA
G

E
  V

I

Module 2.5



49
Versie 2.1 – februari 2006

22

22

Evenwicht toe- en afvoer op ruimteniveau

7.2  Ventilatiedebieten
Het ontwerpdebiet van een ruimte moet zowel bij de afvoer als 
bij de toevoer gerealiseerd kunnen worden.

25

25
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Module 2.5

Op basis van het principe dat lucht niet zomaar 
kan binnenkomen in een ruimte indien het er 
niet weg kan (en vice-versa), moet het 
ontwerpdebiet van een ruimte zowel bij de 
afvoer als bij de toevoer gerealiseerd kunnen 
worden.

-------------
Bijlage VI - 7.2 Ventilatiedebieten
“Het ontwerpdebiet van een ruimte moet zowel bij 

de afvoer als bij de toevoer gerealiseerd 
kunnen worden.

(…)”



50
Versie 2.1 – februari 2006

100 m²

Evenwicht toe- en afvoer op ruimteniveau

22

130

130

7.3  Luchtkwaliteit van toevoerdebieten
(…) De som van de ontwerpdebieten vanuit een ruimte naar andere 
ruimten, kan niet groter zijn dan het eigen ontwerpdebiet van die ruimte.
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Nog altijd op basis van hetzelfde principe, is het 
onmogelijk om een debiet te hebben van 130 m³/h 
lucht van ruimte 1 naar ruimte 2, indien men 
slechts een debiet van 22 m³/h voorziet in ruimte 
1.

-------------
Bijlage VI - 7.3 Luchtkwaliteit van 
toevoerdebieten
“De bijdrage van afvoerlucht uit andere ruimten 
van kwaliteit ETA 1 of ETA 2, in het ontwerpdebiet 
van een ruimte hangt af van het ontwerpdebiet 
van de ruimte(n) waaruit deze lucht betrokken 
wordt. De som van de ontwerpdebieten vanuit een 
ruimte naar andere ruimten, kan niet groter zijn 
dan het eigen ontwerpdebiet van die ruimte.”
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100 m²

Evenwicht toe- en afvoer op ruimteniveau

22

22

130

7.3  Luchtkwaliteit van toevoerdebieten
(…) De som van de ontwerpdebieten vanuit een ruimte naar andere 
ruimten, kan niet groter zijn dan het eigen ontwerpdebiet van die ruimte.

B
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Bijkomende toevoer?
Drukvoorwaarde narekenen

Module 2.5

Nog altijd op basis van hetzelfde principe, is het 
onmogelijk om een debiet te hebben van 130 m³/h 
lucht van ruimte 1 naar ruimte 2, indien men 
slechts een debiet van 22 m³/h voorziet in ruimte 
1.

-------------
Bijlage VI - 7.3 Luchtkwaliteit van 
toevoerdebieten
“De bijdrage van afvoerlucht uit andere ruimten 
van kwaliteit ETA 1 of ETA 2, in het ontwerpdebiet 
van een ruimte hangt af van het ontwerpdebiet 
van de ruimte(n) waaruit deze lucht betrokken 
wordt. De som van de ontwerpdebieten vanuit een 
ruimte naar andere ruimten, kan niet groter zijn 
dan het eigen ontwerpdebiet van die ruimte.”



Versie 2.1 – februari 2006

Klassen van NBN EN 13779
die door bijlage VI 
worden gebruikt

Binnenlucht
Afvoerlucht

Regeling van de luchtkwaliteit 
(Drukvoorwaarden)

Soortelijk vermogen van ventilatoren 
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Hoger dan  2000 W/(m³/s)SFP 5

Tussen 1250 en 2000 W/(m³/s)SFP 4

Tussen 750 en 1250 W/(m³/s)SFP 3

Tussen 500 en   750 W/(m³/s)SFP 2

Lager dan      500 W/(m³/s)SFP 1

Soortelijk vermogenKlasse

Soortelijk vermogen van ventilatoren :  
(Specific Fan Power)

N
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37
79

NBN EN 13779 – Tabel 17

Module 2.5
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Bijlage VI - § 7.6 Energieverbruik van ventilatoren

NBN EN 
13779

Bijlage VI

§ 7.6: De ventilatoren 
behoren tot de categorie
SFP 1, SFP 2 of SFP 3.

Hoger dan  2000 W/(m³/s)SFP 5

Tussen 1250 en 2000 W/(m³/s)SFP 4

Tussen 750 en 1250 W/(m³/s)SFP 3

Tussen 500 en   750 W/(m³/s)SFP 2

Lager dan      500 W/(m³/s)SFP 1

Soortelijk vermogenKlasse
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STOPSTOP

STOPSTOP

Module 2.5

Opmerking:
de energieverbruiksklasse van een ventilator is 

niet zozeer een karaktersitiek van de 
ventilator maar wel van het gehele systeem. 
De SFP klasse wordt beïnvloed door o.a.:

• Het rendement van de ventilator, de motor en 
de overbrenging

• Het drukverlies in de gehele installatie:
• Diameter, lengte, vorm en gladheid 

van leidingen
• Luchtinnameroosters, verdeelroosters
• Bochten en vormstukken
• Filters: type en graad van vervuiling
• Warmtewisselaars, 

bevochtigingsinstallaties, 
luchtverhitters,…
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Enkele klassen van NBN EN 13779
die door bijlage VI 

niet worden gebruikt 

Buitenlucht
Toevoerlucht 

Afgevoerde lucht 

Module 2.5
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Lucht met een hoog stofgehalte 
en een hoge concentratie 
verontreinigende gassen 

ODA4

Lucht met een hoge 
concentratie verontreinigende 
gassen

ODA3

Zuivere lucht die slechts tijdelijk 
mag worden verontreinigd 
(bijvoorbeeld door pollen)

ODA1

Lucht met een hoog stofgehalteODA2

BeschrijvingKlasse

Buitenlucht :    (OutDoor air)

Lucht die in het systeem of door openingen 
van buiten binnenkomt, vóór enige luchtbehandeling

Buitenlucht

N
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37
79

NBN EN 13779 – Tabel 5
Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.2.3
Vermits de ventilatie-installatie in de eerste plaats 
streeft naar het bekomen van een goede 
binnenluchtkwaliteit door de verontreinigde lucht te 
vervangen door buitenlucht, moet deze laatste van 
goede kwaliteit zijn. 
Om de kwaliteit van de buitenlucht te kunnen 
beoordelen, is het dus noodzakelijk dit begrip goed 
te omschrijven. De Europese normalisatie 
onderscheidt vijf klassen.
Ook in dit geval moet men vaststellen dat zo’n 
classificatie weinig zin heeft indien de criteria om de 
vijf klassen te onderscheiden, niet op eenduidige 
wijze zijn vastgelegd. Wegens de verschillen tussen 
de bestaande nationale reglementeringen en het 
gebrek aan gevestigde criteria waarmee het mogelijk 
is de grenswaarden vast te leggen, geeft de norm 
NBN EN 13779 spijtig genoeg geen 
standaardwaarden voor elk van de ODA-klassen. Ze 
beschrijft enkel de kwaliteit van de buitenlucht in drie 
verschillende soorten omgevingen, zonder ze te 
verbinden met een bepaalde klasse. De ontwerper 
van een project wordt verzocht rekening te houden 
met de aanbevelingen en/of met de nationale 
reglementeringen, die in Belgïe niet bestaan. Deze 
classificatie wordt niet door bijlage VI gebruikt. 
De bijlage A.3 van de norm NBN EN 13779 geeft 
aanbevelingen over filters. Het te gebruiken filtertype 
hangt af van de kwaliteit van de buitenlucht in de 
zone waar het gebouw zich bevindt en van de 
binnenluchtkwaliteit die men wenst te bekomen.
Opmerking: de meest voorkomende 
verontreinigende stof bepaalt de klasse van de 
buitenlucht.
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Bevat buitenlucht + 
herbruikteluchtSUP2

Bevat alleen maar buitenluchtSUP1

BeschrijvingKlasse

Toevoerlucht :    (SUPply air)

Lucht die in de te behandelen ruimte binnenkomt 
of die in het systeem binnenkomt na een behandeling (*)

Toevoer

N
B

N
 E

N
 1

37
79

NBN EN 13779 – Table 7

(*) doorstroomlucht is afvoerlucht op 
het niveau van een ruimte !

Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.2.4
De lucht in een ruimte wordt gestuurd, wordt in de 
norm NBN EN 13779 aangeduid als de 
“toevoerlucht”. Deze lucht kan niet enkel bestaan 
uit de buitenlucht die vereist is voor de 
hygiënische ventilatie, maar ook uit een bepaalde 
hoeveelheid hergebruikte lucht, met name voor de 
klimaatregeling van de ruimten. De toevoerlucht 
kan dus van mindere kwaliteit zijn dan de 
buitenlucht. De norm onderscheidt daarom twee 
kwaliteitsklassen voor de toevoerlucht.
Deze classificatie is zeer beperkt en wordt niet 
door bijlage VI gebruikt.
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Doorstroomlucht (transferred air)

Binnenlucht die van de ene te behandelen ruimte 
naar de andere te behandelen ruimte stroomt (*)

(*) doorstroomlucht is dus afvoerlucht voor een ruimte
en toevoerlucht voor een andere ruimte !

Doorstroomlucht

ToevoerAfvoerN
B

N
 E

N
 1

37
79

Module 2.5

In de norm NBN EN 13779 worden geen klasses 
gedefinieerd voor doorstroomlucht, omdat 
doorstoomlucht ook kan gezien worden als 
afvoerlucht op het niveau van een ruimte en 
omdat er voor dit ssort van lucht reeds een 
classificatie bestaat.
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Zeer hoge vervuilingsgraad
(≈ETA4)EHA4

Hoge vervuilingsgraad
(≈ETA3)EHA3

Matige vervuilingsgraad
(≈ETA2)EHA2

Lage vervuilingsgraad (≈ETA1)EHA1

BeschrijvingKlasse

Afgevoerde lucht :    (ExHaust Air)

Lucht die de te behandelen ruimte verlaat

A
fg

ev
oe

rd
e

lu
ch

t

N
B

N
 E

N
 1

37
79

NBN EN 13779 – Table 4

Module 2.5

NBN EN 13779  -§5.2.2
De norm onderscheidt eveneens vier klassen van 
afgevoerde lucht aan de hand van een 
omschrijving. Het klasseverschil tussen de 
afgevoerde lucht en de afvoerlucht komt enkel 
van een eventuele behandeling ervan.
Klasse EHA1 kan niet bereikt worden door 
behandeling van afvoerlucht van een klasse ETA2, 
ETA3 of ETA4.
De klasse van afgevoerde lucht heeft een invloed 
op de plaats van de luchttoevoer- en 
luchtafvoeropeningen, volgens de aanbevelingen 
van de bijlage A.2.4 van de norm NBN EN 13779.
Deze classificatie wordt niet door bijlage VI 
gebruikt.
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Andere eisen van bijlage VI
specifiek 

aan niet-residentiële gebouwen 

Dimensionering van de luchtopeningen (§ 7.7)

Module 2.5
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Dimensionering van de luchtopeningen

Algemene regel:
Toe- en afvoeropeningen zijn gedimensioneerd
voor een drukverschil van 2 Pa

2 Pa2 Pa2 Pa

2 Pa

Module 2.5

De algemene regel wil dat de toevoeropeningen 
gedimensioneerd zijnvoor een drukverschil van 2 
Pa, zoals het geval is voor woningen.
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Dimensionering van de luchtopeningen
Uitzondering voor toevoeropening
in een ruimte met mechanische afvoer

Zelfde principe voor
afvoeropening bij
mechanische toevoer

10 Pa
Module 2.5

Zoals gewoonlijk, zijn er een aantal 
uitzonderingen voorzien op de paragraaf 7.7 
van bijlage VI.

-------------
Bijlage VI – 7.7 Dimensionering van de 

luchtopeningen
“De afvoeropeningen in een ruimte, die voorzien 

is van een mechanische toevoer, mogen 
gedimensioneerd worden voor een maximaal 
drukverschil van 10 Pa.”

“De toevoeropeningen in een ruimte, die voorzien 
is van een mechanische afvoer, mogen 
gedimensioneerd worden voor een maximaal 
drukverschil van 10 Pa,…”
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Dimensionering van de luchtopeningen

2 Pa

!!! Toestel met open
verbrandingsruimte !!!

Module 2.5

Bijlage VI – 7.7 Dimensionering van de 
luchtopeningen
“… tenzij een toestel met open 
verbrandingsruimte, dat aangesloten is op een 
afvoerkanaal, zich in deze ruimte bevindt.”
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Doorstroomopening in ruimte
met mechanische ventilatie

Zelfde principe voor
mechanische
toevoerventilatie

Dimensionering van de luchtopeningen

10 Pa2 Pa2 Pa
Module 2.5

Module 2.5

Bijlage VI – 7.7 Dimensionering van de 
luchtopeningen
“De doorstroomopeningen worden 
gedimensioneerd voor een maximaal drukverschil 
van 10 Pa indien minstens 1 van de 2 ruimten die 
ze bedienen voorzien is van een mechanisch 
ventilatiesysteem. In alle andere gevallen wordt 
dit maximum herleid tot 2 Pa.”
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Andere eisen gemeenschappelijk 
met residentiële gebouwen 

Regelbaarheid van de luchtopeningen (§ 7.8)
Afvoer bij natuurlijke ventilatie (§ 7.9) 

Aard van de doorstroomopeningen (§ 7.10) 
Binnendringen van hinderlijk gedierte… (§ 7.11) 

Waterpenetratie… (§ 7.12) 
Luchtverspreiding… (§ 7.13)

Module 2.5
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Eisen toevoeropeningen

Tenminste 3 
tussenstanden tussen de 
standen « Gesloten » en 
« Volledig open

Waterpenetratie

≥ 1,80 m of test

Binnendringen van 
hinderlijk gedierte 

Module 2.5

Bijlage VI - 7.8  Regelbaarheid van de 
luchtopeningen
“De toevoeropeningen voor natuurlijke ventilatie 
systemen of mechanische 
afvoerventilatiesystemen en de afvoeropeningen 
voor natuurlijke ventilatie systemen of 
mechanische toevoerventilatiesystemen moeten 
manueel of automatisch regelbaar zijn. Ze moeten 
in voldoende tussenstanden kunnen worden 
afgesteld tussen de standen « Gesloten » en «
Volledig open ». Die afstelling kan hetzij continu 
gebeuren, hetzij via ten minste 3 tussenstanden 
tussen de standen « Gesloten » en « Volledig 
open ».”

Bijlage VI - 7.11  Het binnendringen van 
hinderlijk gedierte via toevoeropeningen van 
natuurlijke ventilatie systemen of 
mechanische afvoerventilatiesystemen
Bijlage VI - 7.12  Waterpenetratie via 
toevoeropeningen van natuurlijke ventilatie 
systemen of mechanisch 
afvoerventilatiesystemen
Bijlage VI - 7.13  Luchtverspreiding in de 
gebruiksruimte
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Eisen doorstroomopeningen

h ≥ 5 mm

• 0,36 m³/h per cm² spleet voor een drukverschil van 2 Pa ;
• 0,80 m³/h per cm² spleet voor een drukverschil van 10 Pa.

vast (niet-regelbaar) zijn.

Module 2.5

Bijlage VI - 7.8  Regelbaarheid van de 
luchtopeningen
“De doorstroomopeningen moeten vast (niet-
regelbaar) zijn.”

Bijlage VI - 7.10 Aard van de 
doorstroomopeningen 
“De spleten onder de binnendeuren mogen als 
doorstroomopeningen worden beschouwd voor 
zover de kleinste afmeting van de spleet ten 
minste 5 mm bedraagt (de spleethoogte wordt 
gemeten vanaf het niveau van de afgewerkte 
vloer; indien de vloerafwerking niet gekend is, dan 
neemt men voor deze vloerafwerking een dikte 
aan van 10 mm). In dat geval moet men rekening 
houden met een debiet van:
• 0,36 m³/h per cm² spleet voor een drukverschil 
van 2 Pa ;
• 0,80 m³/h per cm² spleet voor een drukverschil 
van 10 Pa.”
Merk op dat een opening bij 10 Pa maar 2 – 2,5 x 
meer lucht doorlaat dan dezelfde opening bij 2 Pa, 
en geen 5 maal meer.
Een rooster voor 10 Pa zal kleiner zijn dan een 
rooster voor 2 Pa, maar ook slechts 2 – 2,5 x 
kleiner, en geen 5 maal.
Opgelet met buitenlandse roosters; in Nederland 
worden de roosters standaard gedimensioneerd 
bij 1 Pa, de gegevens kan je dus niet zomaar 
overnemen bij 2 Pa.



68
Versie 2.1 – februari 2006

Eisen mbt afvoer bij natuurlijke ventilatie

max. 30°

Boven het dak

Verticaal tracé

Afwijkingen van hoogstens 30°

Gedimensioneerd voor max. 1 m/s

Module 2.5

Bijlage VI - 7.9  Afvoer voor natuurlijke 
ventilatie
“De afvoeropeningen voor natuurlijke ventilatie 
zijn verbonden met een afvoerkanaal dat uitmondt 
boven het dak. De afvoerkanalen moeten zo veel 
als mogelijk een verticaal tracé hebben. 
Afwijkingen van hoogstens 30° t.o.v. de verticaal 
worden toegelaten.
De afvoerkanalen en toebehoren worden 
gedimensioneerd voor een maximale 
luchtsnelheid van 1 m/s.”


