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Module 2.8
Stappenplan:

Wat moet ik doen als ontwerper?

Module 2.8
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Type van ventilatie 
systeem kiezen

Gebouw ontwerpen
EPB

Architect-ontwerper

EPB voorstelImpact op het gebouw:
• Lay-out
• Luchtdichtheid
• Technische ruimte
• Verwarmingsvermogen

Indienen van een 
EPB voorstel bij de 
stedenbouwkundige 
vergunning

Module 2.8

Hier worden naast het stappenplan van de 
architect, ook de samenwerking met de 
installateur en de fases in de EPB procedure 
geschematiseerd.

De keuze voor een ventilatiesysteem staat 
niet los van het gebouwontwerp maar 
veronderstelt dat reeds van bij aanvang 
rekening wordt gehouden met implicaties van 
deze keuze.
Naast de impact van de plaatsing, het 
plaatsverbruik en de toegankelijkheid van 
systemen op de layout van het gebouw, dient 
de luchtdichtheid niet vergeten te worden. 
Immers zonder een luchtdicht gebouw is een 
efficiënte werking van een ventilatiesysteem 
moeilijk te realiseren. 
Het type ventilatiesysteem, met of zonder 
warmterecuperatie, kan een belangrijke 
invloed hebben op het te installeren 
verwarmingsvermogen. Zo zal in ruimten 
waar verse lucht wordt toegevoegd 
vermogen beschikbaar moeten zijn om deze, 
eventueel te koude, lucht op te warmen. In 
ruimten met toevoer van lucht uit andere 
reeds verwarmde zones is er geen extra 
verwarmingsvermogen vereist.

Bij de vergunningsaanvraag dient een 
beschrijvend EPB voorstel te worden 
gevoegd. Een volledige EP berekening is niet 
vereist, vanzelfsprekend is het raadzaam om 
het gebouw toch al te hebben doorgerekend 
om later niet voor verrassingen te staan.



3
Versie 2.1 – februari 2006Module 2.8

Type van ventilatie 
systeem kiezen

Lastenboek opstellen

Gebouw ontwerpen

Evaluatie ontwerp

Installateur

Systeemontwerp

EPB

Architect-ontwerper

EPB voorstel

startverklaring

Specificaties:
Type ruimten vastleggen
Debieten vastleggen
Producten specifiëren
Andere: geluid,…

EPB berekening beschikbaar
Verslaggever aangesteld

Productkeuze
Leidingen

dimensionering en tracé
Luchtverdeling

Volgende punten dienen bepaald te worden 
bij het opstellen van het lastenboek:
1) het type van ruimte (nat, droog, 
circulatieruimte, speciale ruimte).
2) het type component in elke ruimte (RTO, 
TO, DO, RAO, AO)
3) het debiet in elke ruimte
4) andere aspecten (akoestiek,…)
Na het specifieren van het ventilatiesysteem 
maakt de installateur een ontwerp van het 
gehele systeem. Daarbij maakt hij een keuze 
van produkten, dimensionering van de 
leidingen, het verloop van de leidingen, de 
plaatsing van de openingen, kanalen en 
luchtgroep.
De installateur werkt zijn ontwerp verder uit 
en doet een voorstel van te gebruiken 
materialen. De verslaggever die ten laatste 
bij de start van de werken moet worden 
aangesteld gebruikt de gegevens van de 
installateur om de EP berekening uit te 
voeren. Dit dossier moet tijdens de werken 
beschikbaar zijn voor de verschillende leden 
van het bouwteam, maar moet nog niet 
worden ingediend. Wijzigingen zijn dus nog 
mogelijk tot bij de indiening van de definitieve 
aangifte.
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Type van ventilatie 
systeem kiezen

Lastenboek opstellen

Uitvoering opvolgen

Gebouw ontwerpen

Evaluatie ontwerp

Installateur

Systeemontwerp

Uitvoering

Oplevering

EPB

Architect-ontwerper

EPB voorstel

startverklaring

EPB aangifteAs built gegevens

Berekening definitief

Module 2.8

Bij de oplevering zorgt de installateur voor de 
definitieve as built gegevens: eventuele 
wijzigingen in materiaalkeuze, maar ook de 
resultaten van optioneel gevraagde 
metingen: luchtdichtheid van gebouw of 
kanalennet, gemeten debieten,….
De verslaggever verzamelt nu alle definitieve 
as built gegevens en stelt de EPB aangifte op 
die wordt ingediend na ingebruikname van 
het gebouw.
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• Dank voor uw aandacht
en veel succes

• Vragenronde

Module 2.8


