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Voorwoord

Beste lezer,

De Vlaamse overheid wil een voorbeeldfunctie vervullen, ook op het vlak van duurzaamheid. Daar-
om hebben onze diensten de handen ineengeslagen en de handleiding Waardering van kantoor-
gebouwen - op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid opgesteld. Deze refe-
rentiegids maakt de beoordeling van kantoorgebouwen op het vlak van duurzaamheid mogelijk.

U vindt in dit document een overzicht van de voornaamste regelgeving en de bouwkundige en tech-
nische criteria voor kantoorgebouwen bij de Vlaamse overheid. Het maakt een onderscheid tussen 
drie aspecten: leefbaarheid en welzijn, milieu en duurzaamheid, en energie. Op elk criterium waar-
aan een kantoorgebouw moet voldoen, kan een score van 0 tot 4 behaald worden. Op basis van de 
totale score van alle criteria wordt een gebouw dan een aantal sterren toegekend. Er zijn geen ster-
ren weggelegd voor kantoorgebouwen die enkel voldoen aan de minimale vereisten. Gebouwen 
die duurzaamheid realiseren door beproefde technieken toe te passen, zullen ongeveer 2 sterren 
behalen. Om het maximum van 4 sterren te bereiken zal een kantoorgebouw innovatieve, duurzame 
technologieën moeten integreren.

Met die evaluatiemethode zal de handleiding niet alleen fungeren als selectie-instrument voor de 
afdeling Gebouwen van de Vlaamse overheid, maar spoort ze ook de kantoormarkt aan om meer 
aandacht te besteden aan duurzaamheid. Daarom bevelen wij aan dit document voortaan op te ne-
men bij elke inhuring en bij elk bestek voor nieuwbouw of renovatie zodat het aspect duurzaamheid 
mee bepalend wordt bij de selectie.

Waardering van kantoorgebouwen - op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse 
 overheid zal regelmatig geactualiseerd worden in functie van de wettelijke, technische en bouw-
kundige evoluties. Wij hopen dat u als lezer de wetenschappelijk onderbouwde criteria ter harte 
neemt en samen met ons bijdraagt tot duurzame huisvesting. 

Kris Peeters
Minister-president van de Vlaamse Regering

Geert Bourgeois
Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

Hilde Crevits
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
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Inleiding 

Inleiding1 

Het waarom van de handleiding1.1 

Deze handleiding heeft twee doelstellingen. Enerzijds kan de afdeling Gebouwen van de Vlaamse 
overheid ze als selectie-instrument gebruiken voor bestaande, nieuwe en te renoveren kantoor-
gebouwen. Anderzijds willen we met deze handleiding helpen om de kantorenmarkt in de richting 
van meer duurzaamheid te sturen: in die zin vervult deze publicatie de functie van referentiedocu-
ment. Daarom ook zal de handleiding een onderdeel worden van elk bestek, zal ze mee doorslag-
gevend zijn bij de gunning en zal het aantal sterren dat een kantoorgebouw behaalt, samen met het 
jaar waarin het die sterren verdient, publiek bekend worden gemaakt.

Duurzaamheid?1.2 

Duurzaamheid (in het Engels sustainability) is een zeer ruim begrip. Naast het milieu spelen ook 
sociale componenten en elementen als welzijn en economie er een rol in. In de handleiding wordt 
het begrip duurzaamheid dan ook ruimer begrepen dan alleen de impact die een kantoorgebouw 
op het milieu heeft. Een duurzaam kantoorgebouw voldoet optimaal aan het geheel van prestaties 
die qua bruikbaarheid en diensten van een gebouw en zijn omgeving verwacht worden. Een lage 
milieu-impact is een van die prestaties. Maar is een kantoorgebouw niet comfortabel, vertoont het 
mankementen op het vlak van de globale toegankelijkheid, laat de binnenluchtkwaliteit te wensen 
over of zijn er problemen die de normale levensduur van de bouwdelen in het gedrang brengen, 
dan kan dat gebouw globaal gezien niet duurzaam worden genoemd.

Focus1.3 

De focus van deze handleiding ligt op grotere kantoorgebouwen: dat zijn gebouwen die een bru-
to vloeroppervlakte van meer dan 1000 m2 hebben en die uit verschillende verdiepingen bestaan. 
 Toepassing op kleinere, meer speci� eke kantoorgebouwen is niet onmogelijk, maar het vraagt wel 
dat bepaalde prestatie-eisen worden genuanceerd in verhouding tot de eigenheid van het gebouw 
in kwestie.
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Scoresysteem en gewichtsfactoren

Scoresysteem en gewichtsfactoren2 

Methodiek2.1 

In het document worden drie groepen van prestaties onderscheiden: (1) leefbaarheid en welzijn, (2) 
energie en (3) milieu en duurzaamheid. Elk omvat een lijst van criteria:

Groep 1: 

Leefbaarheid en welzijn

Groep 2: 

Energie

Groep 3:

 Milieu en duurzaamheid

Toegankelijkheid
Comfort (thermisch, akoestisch, 
visueel & trillingen)
Luchtkwaliteit 
Ventilatie

Gebouwniveau
(netto en bruto behoefte, eindenergie-
verbruik voor verwarming en koeling, 
hernieuwbare bronnen en E-peil)
Bouwdeel (U-waarden, demping)

Ligging
Voorzieningen
Levensduur
Watergebruik 
Materiaalgebruik

Per groep en binnen elk criterium krijgt elke prestatie-eis, waaraan het gebouw moet voldoen, een 
score van 1 tot 4. Dat getal weerspiegelt de mate waarin het kantoorgebouw het beter doet dan wat 
minimaal of wettelijk is opgelegd (score 0). Na weging wordt elke score opgenomen in een globaal 
gemiddelde per groep:

Groep1: 

Leefbaarheid en welzijn

Groep 2: 

Energie

Groep 3: 

Milieu en duurzaamheid

 

Hierbij zijn S1,i , S2,i en S3,i de scores per afzonderlijke prestatie-eis in elke groep en g1,i, g2,i en g3,i de 
bijhorende gewichtsfactoren. Die vormen een maat voor het belang van elke score afzonderlijk. 
In functie van de gemiddelde score per groep en de globale score krijgt het gebouw dan 1 tot 4 ster-
ren:

Scores Sterren Betekenis

Gemiddelde per groep

     ( 321 S,S,S  )

Globaal

   [ ( ) 3SSSS 321 ++= ]

Geen gelijk aan nul 0 < S ≤ 1 1 Voldoet juist

Geen kleiner dan 1 1 < S ≤ 2 2 Voldoet

Geen kleiner dan 2 2 < S ≤ 3 3 Doet het goed

Geen kleiner dan 3 3 < S ≤ 4 4 Doet het zeer goed, streefdoel

De wettelijke minima en, als die er niet zijn, de eisen voor een score nul vormen het vertrekpunt in 
de scoreopbouw. Wanneer een gebouw aan één van deze eisen niet voldoet, krijgt het geen globale 
eindscore en bijgevolg ook geen steraanduiding.

∑

∑

=

== n
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 Scoresysteem en gewichtsfactoren
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Doordat het scoresysteem per groep heel wat prestatie-eisen omvat, leiden één of enkele minder 
goede scores niet direct tot een uitsluiting. Zo krijgen de sterren de betekenis van een gemiddelde 
kwaliteit. 

Belangrijke opmerking
Kan een prestatie niet worden gecontroleerd, dan haalt men die met zijn gewicht uit de scoretabel 
van de groep waartoe de prestatie behoort. Daardoor daalt het totaal aantal te behalen punten en 
berekent men de gemiddelde score voor deze groep met het gereduceerde totale gewicht.

Gewichtsfactoren2.2 

Binnen elke groep wordt er per prestatie-eis een gewichtsfactor toegekend. Daarbij wordt rekening 
gehouden met het relatieve aandeel van de categorie in de totale prestatie op het niveau van de 
groep. De gewichtfactoren geven opgesomd telkens een waarde van 20. Elke groep wordt bijgevolg 
gelijkwaardig geacht.

Groep 1: 

Leefbaarheid en welzijn

Groep 2: 

Energie

Groep 3:

 Milieu en duurzaamheid

Toegankelijkheid
Comfort
      Thermisch
      Akoestisch
      Trillingen
      Visueel
Luchtkwaliteit 
Ventilatie

4

4
3
2
3
2
2

Gebouwniveau
  Netto energiebehoefte
      K-peil
      Luchtdichtheid
      Zonwering
      Nachtventilatie
  Bruto energiebehoefte
  Eindenergieverbruik 
  Primair energieverbruik
      Hernieuwbare bronnen
      E-peil
Bouwdeel
      U-waarden
      demping

3.5
1
2
1
2
1

2
5

2
0.5

Ligging
Voorzieningen
Levensduur
Watergebruik 
Materiaalgebruik

3
3
5
3
6

Groep 1: leefbaarheid en welzijn2.2.1 
Hier kijken we naar zes blokken, die samen zorgen voor leefbaarheid en welzijn: de toegankelijk-
heid, het thermische comfort, het akoestische comfort, het trillingscomfort, het visuele comfort en 
het binnenmilieu. In dat laatste blok zitten luchtkwaliteit en ventilatie. Toegankelijkheid heeft een 
gewichtsfactor 4. Bij de comfortblokken wordt het meeste gewicht toegekend aan het thermische 
comfort: gewichtsfactor 4 in totaal, de som van winter- en zomercomfort, tocht en gradiënt in lucht-
temperatuur. Dit hangt samen met de ervaring dat er veel klachten rond bestaan. Het akoestische 
en het visuele comfort krijgen elk een totale gewichtsfactor 3, de som van een 2 op ruimteniveau 
en 1 op bouwdeelniveau. Aan het trillingcomfort hangt een gewichtfactor 2 vast, terwijl aan het 
binnenmilieu een totale gewichtsfactor 4 vast zit, de som van CO2-concentratie, subjectief ervaren 
luchtfrisheid, bewuste ventilatie en piekventilatie. Die gewichtsfactor 4 vertolkt terug het belang van 
een goede luchtkwaliteit voor het welzijn en de productiviteit van de medewerkers.

BoekVH012345678A.indb   4 7/03/2008   12:02:57
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Groep 2: energie2.2.2 
Hier gaat de hoogste gewichtsfactor naar de netto energiebehoefte, in totaal een waarde 10. 
Het gebouwontwerp staat immers op plaats één als het op energiezuinigheid aankomt. Deze 
categorie bestaat uit het peil van warmte-isolatie, luchtdichtheid, zonwering, nachtventilatie, 
warmtedoorgangscoë�  ciënten/U-waarden en temperatuurdemping. Het aandeel van warmte-iso-
latie weegt het zwaarste: gewichtsfactor 5.5. In een gematigd klimaat is goed isoleren immers de 
eerste en meest e�  ciënte ingreep op weg naar een lagere netto energiebehoefte voor verwarming 
en koeling. Luchtdichtheid weegt heel wat minder zwaar en krijgt een gewichtfactor 1. Het e� ect 
op de netto energiebehoefte is dan ook een stuk kleiner. Zonwering krijgt wat meer gewicht (2), 
gewoon omdat het een tweede, na isolatie, en erg belangrijke stap is op weg naar een lagere netto 
energiebehoefte voor koeling. Nachtventilatie en temperatuurdemping hebben samen iets minder 
dan zonwering (1.5). De e�  ciëntie ervan in het drukken van de netto energiebehoefte voor koeling 
is dan ook kleiner. 
Naar de bruto energiebehoefte gaat een totale gewichtsfactor 2. Inderdaad is de invloed van het 
systeemrendement van de installatie op het eindverbruik heel wat beperkter dan van het gebouw-
ontwerp. Men moet al naar zeer slecht ontworpen installaties te maken hebben, wil het systeemren-
dement een signi� cant e� ect krijgen. Maar die slechte installaties vallen buiten het scoresysteem.
De stap van bruto behoefte naar eindverbruik krijgt een score 1. Hier speelt enkel nog het produc-
tierendement van de ketel of de SPF (Seasonal Performance Factor) van de koelinstallatie. De invloed 
daarvan is doorgaans kleiner dan die van het systeemrendement.
De laatste stap, van eindverbruik naar primair verbruik, wordt gehonoreerd met een totaal gewicht 
van 7. De gewichtfactor 5 voor het peil van primair energieverbruik houdt er rekening mee dat zo 
het primaire verbruik voor verlichting mee wordt geëvalueerd. Bij grote kantoorgebouwen stelt dat 
een niet onbelangrijke fractie voor van het totale primaire verbruik. Ook beoordeelt het peil van pri-
mair energieverbruik het totale pakket van diensten dat voor energieverbruik zorgt. Hernieuwbare 
energie krijgt een gewicht 2. Hernieuwbare energie zit immers ook al in het peil van primair ener-
gieverbruik. In die zin is het gewicht groter dan 2. Anderzijds wordt er rekening mee gehouden dat 
gebouwgebonden productie van hernieuwbare energie ver onder het economische optimum ligt.

Groep 3: milieu en duurzaamheid2.2.3 
Hier worden de gewichten vrij gelijkmatig verdeeld: ligging, voorzieningen en watergebruik elk 3, 
levensduur 5 en materiaalgebruik 6. Ligging en voorzieningen hebben beide te maken met het zich 
verplaatsen. Gezien verkeer een groeiend aandeel in het jaarlijkse landelijke eindenergieverbruik en, 
gekoppeld, in de emissie van CO2, NOx, P2.5 stof en VOC’s heeft, lijkt het logisch dat beide samen een 
stevig gewicht krijgen. Watergebruik moet het daartegen doen met een gewichtsfactor 3. In kan-
toorgebouwen ligt het waterverbruik nu eenmaal niet aan de hoge kant. Levensduur is dan weer uit 
hoofde duurzaamheid erg belangrijk. Hoe minder ‘vervanging’ nodig is, des te materiaalzuiniger is 
een gebouw. Eenzelfde redenering geldt voor de materialen op zich. Zijn die duurzaam gewonnen, 
blijven de emissies beperkt, wijst een levenscyclusanalyse (LCA) op heel wat positieve elementen 
en zijn ze kwalitatief in staat bij de verwachte omgevingsbelasting de functie die ze in het gebouw 
krijgen langdurig te vervullen, enkel dan kan er sprake zijn van duurzaamheidwinst.
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 Scoresysteem en gewichtsfactoren

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Opbouw � ches2.3 

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Globaal, koude jaarhelft

Gewichtsfactor: 1

Score

Categorie Score

4

3

2

1

0

Evaluatie

La faccum eum iusto et autpat nostie commy nonsequat vel dipismod del in ectem nostin ut lore digna 
auguera esendrem volore molore core velisl do odipis at. Ut velit pratummolut atummod tie del iustie et wis 
at. Ut iliquisl utpat lore tie eugiamcons alis augiam, quis ero consequis dolobor ad magna facinis am dip-
susto delit nim et nosto odit aliquis nulput er adignit nulluptatue velit lore dolessit velit ip elit venim digna 
con henit et volutpat et nostisisl ute tet lor ipsum dolobor si te ea aut ad dolore diat. Gait vullam quipit ad 
magnissequi blaortie deliquat. Ed tem ex ex eu feugue te exerat, vullan vero odionum sandreet ut wisl ut 
et ut lor suscidunt at. Put lam dui blamconsed ex erit iliqui bla feu faci tatisci piscil dolortisci ero odignibh 

Vastis con� natum morem porum prei sedi condam simus? Ique mihil hoste, auctodit; num patordienit, Cat, 
egil caverferis ponvent.
Ediis auctus sentemus, nonsitra veri paribunic factus vem. Sat, modierehem oritem stique quere iam ut L. 
Habem huctum te quitis fectore mo et grae prei sulinatque inius; in publi etimmor urnunulto clem hos or 
quam et vagit, nulturo prius, ut vat re, que tur. Fulturio cus meis cride conscem mil hoctum et? imus sulvilia? 
Overbit. Nos ocae, cae et acre cum predefacte nossentrum orarior ebuteres rec vaginte rmactus, simei pa-
tilina, orares et; et aut ommo visulices et; ere tiordicidem iginatius it detilin atussi publicem a dit; Casdam 
im inatribem sessum modi iam publiam tem publin se condies tiorum nos escre noximus res hilla manterc 
entilicaela Serit. Ducta L. O tamplibusci se cum tuid numLupt

Mendactuam. An vatabes ullaris et vis, utum puliena tiliamquerum dit consus, perrit, cer ut omnoste 
nihicibut furo ut verivirtis, at, C. Ti. Omaximus esciem quam diterdita renatus confes num praelis sum 

  Indeling in 
    Groepen
    Categorieën
    Subcategorieën

Omschrijving

Minimum eis
Uitsluiting

Scoretabel

Evaluatiemethode
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Eisen zonder score 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Eisen zonder score voor bestaande kantoren, 3 
nieuwbouw en renovatie

Uitstraling3.1 

De uitstraling heeft te maken met de kwaliteit van de architectuur. Gezien daarin heel wat subjec-
tieve elementen een rol spelen, valt dit buiten het bestek van deze handleiding. In zoverre zijn tus-
senkomst vereist is, komt het aan de Vlaamse bouwmeester toe er een oordeel over te vellen.

Ruimtelijke functionaliteit 3.2 

Consequent modulair en beter demonteerbaar bouwen is een zaak van de volledige bouwsector, 
van producenten van bouwmaterialen, bouwcomponenten en afbouwelementen tot ontwerpers 
die zich de logica van zulk systeem eigen moeten maken. Omwille van dat alles omvattende? valt 
ruimtelijke functionaliteit (voorlopig) buiten het bestek van deze handleiding. Moest men het kun-
nen realiseren, dan zijn de voordelen groot: soepeler marktwerking, meer materiaalhergebruik, min-
der materiaalverkwisting, minder werfafval, enz. 
Los van die globale aanpak zijn aspecten als opdeelbaarheid en aanpasbaarheid natuurlijk belang-
rijk. Een zekere zonering is echter aan te bevelen, mocht men dit aspect nastreven bij nieuwbouw 
of renovatie. Anders kan de complexiteit en kostprijs van de installaties de pan uitrijzen. Een an-
dere aanbeveling is als modulemaat veelvouden van 30 cm aan te houden (1.2, 1.5, 1,8 m). Die zijn 
goed aangepast aan de menselijke maten. Bij landschapskantoren lijkt binnen die modulematen 
een netto vloeroppervlakte van 12.5 m2 per ambtenaar hoe dan ook een minimum (dus exclusief 
circulatieruimte).

Stabiliteit3.3 

Stabiliteit heeft te maken met veiligheid en in die zin met welzijn. De structuur moet volgende nut-
tige lasten per m2 vloer aankunnen:

Lokaal of ruimte Nuttige belasting

 (kN/m2)

Niet toegankelijke daken 1

Toegankelijke daken 2 

Groendaken (groen pakket als dode last inrekenen) 2

Parking 2.5

Kantoren en auditoria 4

Keuken 4

Publieke ruimten en vergaderzalen 5

Archief 6.5

Rolarchief 10

Serverlokalen met computervloer 15

Andere lokalen Zie NBN ENV 1991-2-1
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Eisen zonder score 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Bovendien moet de stijfheid tegen horizontale belasting verzekerd zijn. Voor de grootte van de wind-
last en het inrekenen van scheefstand wordt verwezen naar genoemde norm NBN ENV 1991-2-1
Stabiliteit krijgt geen score. Het risico op onveilige toestanden is in de rekenmethodes, die door de 
normen ondersteund worden, zo laag dat extra’s honoreren geen zin heeft.

Comfort3.4 

Relatieve vochtigheid
Naar thermisch comfort toe speelt de relatieve vochtigheid amper een rol en krijgt daarom geen 
aparte score. Wel is het om andere dan comfort redenen nodig de waarde ervan binnen het interval 
30% ≤ RV ≤ 65% te houden. Bij een te lage relatieve vochtigheid krijgt men o.a. last van statische 
elektriciteit en hinder bij het dragen van contactlenzen. Een te hoge relatieve vochtigheid zorgt dan 
weer voor onfrisse lucht en biologische pollutie.

Binnenluchtkwaliteit en bewuste ventilatie3.5 

CO-concentratie
In alle verblijfslokalen moet werkdaggemiddeld de CO-concentratie kleiner blijven dan 5.7 mg/m3 
en uurgemiddeld kleiner blijven dan 30 mg/m3. Dit wordt na oplevering gedurende een willekeurig 
gekozen, volledige werkdag in drie willekeurig gekozen burelen gemeten op zithoogte.

Concentratie aan � jn stof (<10 µm)
In alle verblijfslokalen moet voor PM10 de concentratie op elk moment verplicht ≤ 40 µg/m3. Voor 
PM2.5 is dat 15 µg/m3. Dit wordt na oplevering gedurende een willekeurig gekozen, volledige werk-
dag in drie willekeurig gekozen burelen gemeten op zithoogte.

TVOC’s
In alle verblijfslokalen moet op elk moment de totale concentratie aan VOC’s  ≤ 200 mg/m3. Dit wordt, 
indien het kan, na oplevering gedurende een willekeurig gekozen, volledige werkdag in drie wille-
keurig gekozen burelen gemeten op zithoogte.

Formaldehyde, benzeen en tolueen
In alle verblijfslokalen moet op elk moment de totale concentratie kleiner blijven dan:

Voor formaldehyde −  ≤ 10 µg/m3

Voor benzeen −  ≤  2 µg/m3

Voor tolueen −  ≤  260 µg/m3

Dit wordt, indien het kan, na oplevering gedurende een willekeurig gekozen, volledige werkdag in 
drie willekeurig gekozen burelen gemeten op zithoogte.

Bewuste ventilatie speciale ruimten

Parking 250 m3/(h.voertuig)

Archief, rolarchief, lokaal voor papierafval Ventilatievoud 2 h-1

Lokaal voor keukenafval Ventilatievoud 4 h-1

Kelderverdieping, opslag kuisgerief Ventilatievoud 1 h-1

Serverlokaal Ventilatievoud >20 h-1 
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Eisen zonder score 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Aan deze waarden moet worden voldaan. Bij nieuwbouw en renovatie worden deze eisen opgeno-
men in het bestek.  In de serverruimtes gebeurt bovendien een regelmatige controle van de lucht op 
onzuiverheden (lekkage van batterijen, stofdeeltjes). 

Veiligheid3.6 

Geluidsdrukniveau alarm
Het geluidsdrukniveau van het alarm moet 90 dB(A) ± 4.5 dB(A) op 1 m van het alarm bedragen. De 
evaluatie gebeurt door meting. Als aan deze eis niet voldaan wordt, dan dient het alarm (verplicht)
bijgeregeld te worden. 

Brandveiligheid
Ten aanzien van brand dient het kantoorgebouw te voldoen aan de eisen, gesteld in de normen en 
opgelegd door de brandweer. Die situeren zich op zes niveaus: omgeving, gebouw, bouwdelen, ge-
bruikte materialen, nodige installaties en gebruikers. Beter doen dan de eisen opleggen heeft weinig 
zin. Bij het formuleren ervan is al gestreefd naar een zo hoog mogelijke risicodekking.

Omgeving Het gebouw bereikbaar voor de bluswagens

Gebouw Correcte compartimentering met branddeuren tussen de compartimenten 
en tussen compartimenten en evacuatieroutes
Brandkleppen in de luchtkanalen die de scheiding tussen compartimenten 
passeren
Voldoende evacuatiemogelijkheden met lichtgevende aanduiding
Voldoende overslaglengte tussen de raamstroken van boven elkaar gelegen 
verdiepingen

Bouwdelen Juiste brandweerstand, afhankelijk van de functie van het deel

Materialen Binnenafwerking, meubilering en leidingen uit materialen met de gevraagde 
brandindex

Installaties Goed ontworpen branddetectie en brandmelding (zie varia)
Droge en natte brandleidingen
Blustoestellen waar nodig of sprinklersysteem
Noodverlichting

Gebruikers Verplichte evacuatietraining

Bliksembeveiliging
Zie varia voor beschrijving 

Inbraakbeveiliging
Zie varia voor beschrijving
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Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > INDELING   

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Eisen voor nieuwbouw en renovatie 4 
met score

Groep 1: leefbaarheid en welzijn 4.1 

Bij de eerste groep prestatie-eisen ligt de nadruk op het algemeen welzijn van gebouwgebruiker. 
Een gebouw en zeker een kantoor moet immers in eerste plaats een aangename leefomgeving vor-
men voor de personen die er werken.  Zoniet wordt het gebouw onleefbaar en/of onwerkbaar en zal 
het (op termijn) geen enkele functie meer kunnen vervullen. Uit hoofde van duurzaamheid, kunnen 
we vooropstellen dat kantoor zo geconcipieerd moet zijn dat het er een zo aangenaam mogelijk 
klimaat heerst waarin een mens optimaal presteert. 

Indeling  
In de beschrijving van de verschillende prestatie-eisen rond leefbaarheid en welzijn, zijn er 3 gro-
tere groepen te onderschijden. Eerst is er de toegankelijkheid van het gebouw. Vervolgens zijn er 
de verschillende vormen van comfort en tot slot komt het binnenmilieu (binnenluchtkwaliteit en 
ventilatie) aan bod.

Toegankelijkheid
Een eerste belangrijk aandachtspunt in de evaluatie is de algemene toegankelijkheid van het ge-
bouw. Een gebouw kan immers maar ten volle zijn functie vervullen als alle gebouwgebruikers er 
zonder bijkomende problemen toegang tot hebben. Speciale aandacht moet reeds vanaf de ont-
werpfase uitgaan naar mindervalide personen.

Comfort
Als tweede grote blok worden alle vormen van comfort bekeken, onderverdeeld in 4 blokken: ther-
misch, akoestisch, trillingen en visueel.  

Bij het thermisch comfort zijn er globale eisen voor de binnentemperatuur in zowel de winter- − 
als de zomerperiode. Daarnaast wordt ook lokale comfortproblemen zoals tocht en temperatuur 
tussen hoofd en voeten bekeken. 
Qua akoestiek worden er zowel eisen op gebouwniveau als bouwdeelniveau omschreven. Zo − 
wordt niet alleen het achtergrondgeluid beperkt, maar moet de constructie ook voldoende isole-
ren tegen lucht- en contactgeluid .
Op het vlak van trillingen mag er geen hinder ondervonden worden van verkeer, trein of metro.− 
Verder moet er voldoende licht in de kantoorruimte zijn (zowel van verlichting als van daglicht)− 
om visueel een aangenaam klimaat te  creëeren.

Binnenmilieu 
Als derde onderdeel wordt de binnenluchtkwaliteit en ventilatie van het kantoor onder de loep 
genomen. Dit gebeurt enerzijds door eisen rond CO2-concentratie en de frisheid van de lucht te 
formuleren en anderzijdes door de debieten voor bewuste en mogelijkheden tot piekventilatie te 
controleren.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Indeling   

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > TOEGANKELIJKHEID 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Toegankelijkheid
Gewichtfactor: 4

Het kantoorgebouw is integraal toegankelijk, d.w.z. dat de hele keten van toegankelijkheid langs-
heen de route van buiten of vanuit de parkeergarage tot op de werkplek aangepast is, niet alleen aan 
personen met motorische beperkingen, maar ook aan personen met visuele, auditieve en mentale 
beperkingen. Dat ruime functionele criterium is moeilijk in prestatie-eisen om te zetten. Daarom 
moet een toegankelijkheidsbureau de eventuele knelpunten opsporen en melden. Wat volgt is een 
niet limitatief overzicht van elementen, die bij zulke controle aan bod komen:

Parking
Ondergrond vlak en rolstoelvast− 
Voldoende aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen voor gehandicapten, groot genoeg − 
en goed aangeduid
Bediening om toegang te krijgen tot de parking goed zichtbaar en gebruiksvriendelijk voor een − 
persoon met een beperking

Van parking / straatzijde naar ontvangbalie
Routes drempelvrij− 
Bij niveauverschillen moet er naast de trap een toegankelijk liftsysteem of toegankelijk hellend − 
vlak aanwezig zijn 
Routes voldoende breed en obstakelvrij, ook ter hoogte van eventuele versmallingen en voorzien − 
van voldoende contrast zodat de ontvangbalie ook makkelijk te vinden is voor een persoon met 
een visuele beperking
Deuren op de route voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een be-− 
perking
Ontvangstbalie duidelijk zichtbaar en gebruiksvriendelijk voor een persoon met een beperking− 

Hoofdingang
Drempelvrij− 
Bij niveauverschillen moet er naast de trap een toegankelijk liftsysteem of toegankelijk hellend − 
vlak aanwezig zijn.
Hoofdingang duidelijk zichtbaar, duidelijk te onderscheiden van de rest van het gebouw− 
Glazen deuren / wanden voorzien van voldoende contrastmarkering− 
Deur voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een beperking− 
Bij een tourniquetdeur moet er een naastliggende alternatieve toegankelijke deur zijn− 

Interne routes
Drempelvrij− 
Bij niveauverschillen moet er naast de trap een toegankelijk liftsysteem of toegankelijk hellend − 
vlak aanwezig
Routes voldoende breed en obstakelvrij, ook ter hoogte van eventuele versmallingen en voorzien − 
van voldoende contrast zodat de ontvangbalie ook makkelijk te vinden is voor een persoon met 
een visuele beperking

BoekVH012345678A.indb   13 7/03/2008   12:02:58
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Toegankelijkheid 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Deuren voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een beperking− 
Vloer- en wandafwerking allergievriendelijk (o.a. geen vast tapijt)− 

Lokalen
Voldoende circulatieruimte aanwezig− 
Deuren zijn voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een beperking− 
Vloer- en wandafwerking allergievriendelijk (o.a. geen vast tapijt)− 

Sanitair
Voldoende aangepaste toiletten die door hun afmeting en inrichting zelfstandig bruikbaar zijn − 
door personen met een beperking

Signalisatie
De verschillende ruimten zijn eenvoudig te vinden, aangeduid door voldoende en duidelijk lees-− 
bare bewegwijzering, uniform voor heel het gebouw
Op gevaarlijke punten, bvb. aan trappen, voldoende contrastmarkering voorzien voor personen − 
met een visuele beperking

Bedieningselementen
Goed zichtbaar (in contrast met achterliggende wand / omgeving)− 
Eenvoudig te bedienen− 
Bereikbaar opgesteld zodat het ook voor rolstoelgebruikers en kleine mensen bruikbaar is− 

Score

Eis Score

Bij controle na oplevering en inrichting bevestigt het toegankelijkheidsbureau dat, 
als er al knelpunten overblijven, die alle kunnen worden opgelost, en,
De knelpunten worden e� ectief opgelost

4

Bij controle na oplevering en inrichting bevestigt het toegankelijkheidsbureau dat, 
als er al knelpunten overblijven, die alle kunnen worden opgelost, maar
Enkel minder zwaar wegende punten blijken niet aangepast (of/of, niet en/en):

Voltapijt in plaats van geen tapijt• 
Contrastmarkering aan trappen minder uitgesproken dan wenselijk• 
Contrasten tussen bediningselementen en achterliggende wand minder uitge-• 
sproken dan wenselijk

2

Bij controle na oplevering en inrichting bevestigt het toegankelijkheidsbureau dat 
eventuele knelpunten niet kunnen worden opgelost, of, 
De overblijvende belangrijke knelpunten had men kunnen oplossen maar het is niet 
gebeurd

0

Evaluatie
Rapportering door een toegankelijkheidsbureau. In een eerste stap gebeurt dat op plan. Na de bouw 
of renovatie en inrichting van het gebouw zijn er de feitelijke vaststellingen en wordt de score toe-
gekend.
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > THERMISCH COMFORT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Globaal, koude jaarhelft

Gewichtsfactor: 1

Algemeen mag bij een metabolisme van 1.2 Met en een kledij van 1 Clo (voor de koude jaarhelft) 
binnen de gebruiksruimte van elk lokaal of elke ruimte waar mensen werken, de Predicted Mean 
Vote (PMV) tijdens de werkuren niet buiten het interval -0.5 / +0.5 liggen. Voor de berekening ervan 
verwijzen we naar de normen ISO 7730, ANSI/ASHRAE 55-2004 en EN 13779. Tot de koude jaarhelft 
horen alle maanden, waarvan de maandgemiddelde temperatuur onder de 12°C ligt.

Score
Praktisch fungeert de e� ectieve temperatuur θr als bepalende comfortgrootheid. Die wordt gegeven 
door 0.5 θa + 0.5 θR met θa de luchttemperatuur en θR de stralingstemperatuur. Bij een metabolisme 
van 1.2 Met en een kledij van 1 Clo ligt de comfortwaarde bij 21°C (minimaal aantal klagers). Daarbij 
speelt de relatieve vochtigheid van de binnenlucht amper een rol. Toch is uit hoofde subjectief erva-
ren luchtkwaliteit een waarde binnen het interval 30%-65% aan te bevelen.
De score hangt tijdens de maanden met een gemiddelde temperatuur onder 12°C af van de schom-
meling van de e� ectieve temperatuur rond 21°C tijdens de werkuren in alle lokalen en ruimten waar 
mensen werken:

Schommeling Score

20.5 ≤ θr ≤ 21.5°C 4

20 ≤ θr ≤ 22°C 3

19 ≤ θr  ≤ 23°C 2

18 ≤ θr   ≤ 24°C 1

θr  ≤18°C of 24°C≤ θr 0

Evaluatie
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eis en de toegelaten schommeling beschre-
ven en werd het ontwerp via een dynamische gebouwsimulatie op dat punt gecontroleerd, dan 
komt er een voorlopige score. Nadien wordt via meting van de comfortparameters nagegaan wat 
de werkelijke comfortkwaliteit is. Die metingen gebeuren tijdens de winter met een comfortme-
ter die de vier comfortparameters (luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid, relatieve 
vochtigheid) kan loggen. Voor de meting worden drie kantoren willekeurig uitgekozen, waarna men 
in elk gedurende een volledige werkdag op één enkele plaats op halshoogte van een zittende de 
comfortcondities volgt. Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Thermisch comfort 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Globaal, warme jaarhelft

Gewichtsfactor: 1

In de warme jaarhelft moet het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingen tijdens de werkuren 
(GTO-uren) kleiner blijven dan 100. De GTO-uren vindt men door tussen 15 april en 15 oktober de 
som te maken van de uurgemiddelde gewichtsfactoren WF. Op hun beurt worden die gegeven door:

PMV WF

PMV WF PMV PMV PMV

≤ =

> = + + −

0 5 0

0 5 0 47 0 22 0 97 0 392 3 4

.

. . . . .
met PMV = −( )+



L M A0 303 0 036 0 028. exp . .  . MA is daarbij het metabolisme in W per m2 en L het 

comfortde� cit. Dat laatste hangt af van het warmteaandeel in het metabolisme en de omgevingspa-
rameters luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve luchtsnelheid en relatieve vochtigheid. 
Voor de berekening ervan verwijzen we naar de normen ISO 7730, ANSI/ASHRAE 55-2004 en EN 
13779.

Kantoorgebouwen met luchtbehandeling

Score
Nemen we een metabolisme van 1.2 Met en een kledij van 0.5 Clo (voor de warme jaarhelft), dan ligt 
op hete dagen (daggemiddelde buitentemperatuur hoger dan 25°C) de gewenste e� ectieve tempe-
ratuur binnen bij 25°C (minimaal aantal klagers). Voor dagen, waar de daggemiddelde temperatuur 
boven 12°C maar lager dan 25°C blijft, wordt de gewenste e� ectieve binnentemperatuur:

θ θr opt e, = + −( )21 4
13

12

De score hangt af van het interval waarin de schommeling tussen maximum en minimum e� ectieve 
binnentemperatuur zich tijdens de werkuren situeert:

Schommeling Score

θr,opt- 0.5 ≤ θr ≤ θr,opt+ 0.5°C 4

θr,opt- 1 ≤ θr ≤ θr,opt+ 1°C 3

θr,opt- 2 ≤ θr ≤ θr,opt+ 2°C 2

θr,opt- 3 ≤ θr ≤ θr,opt+ 3°C 1

θr < θr,opt- 3°C of θr > θr,opt+ 3°C 0

Op hete dagen zou de relatieve vochtigheid onder 70% moeten blijven. Op frissere dagen gelden 
dezelfde waarden als bij verwarming.

Evaluatie
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eis en de toegelaten schommeling vol-
doende nauwkeurig beschreven en werd het ontwerp via een dynamische gebouwsimulatie op dat 
punt gecontroleerd, dan komt er een voorlopige score. Nadien wordt via meting van de comfortpa-
rameters nagegaan wat de werkelijke comfortkwaliteit is. Die metingen gebeuren op zomerse da-
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > THERMISCH COMFORT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

gen met een comfortmeter die de vier comfortparameters (luchttemperatuur, stralingstemperatuur, 
luchtsnelheid, relatieve vochtigheid) kan loggen. Voor de meting worden drie burelen willekeurig 
uitgekozen, waarna men in elk gedurende een volledige werkdag op één plaats op halshoogte de 
comfortcondities volgt. Het slechtste resultaat bepaalt de score.

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen

Score
Ook hier wordt de kwaliteit van het thermische comfort bepaald door de e� ectieve binnentempera-
tuur. Die is nu functie van de maandelijks gemiddelde buitentemperatuur. De score hangt daarbij af 
van de grenslijnen waartussen de e� ectieve temperatuur tijdens de werkuren varieert:
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                 4  
             3    
  1      2  

Grenslijnen Score

Binnen 1 4

Binnen 2 3

Binnen 3 2

Binnen 4 1

Buiten 4 0

Evaluatie
Zie gebouwen met luchtbehandeling. Het slechtste resultaat bepaalt de score.

Opmerking
Bij gebouwen waar een deel van de kantoren een luchtbehandeling heeft en een deel natuurlijk is 
geventileerd, bepaalt het slechtste resultaat van de twee scores de de� nitieve score.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Thermisch comfort 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Tocht

Gewichtsfactor: 1

Normale procedure
Het aantal ontevredenen (draft rate DR) wordt gegeven:

 

DR v v T
v m s v

a a a u

a a

= −( ) −( ) +( )
< → =

34 0 05 0 37 3 14
0 05 0

0 62
θ . . * . (%)

. / .

.

005
100 100

m s
DR DR

/
% %> → =

met θa de luchttemperatuur in °C, va de gemiddelde luchtsnelheid per 3 minuten in m/s, beide op 
halshoogte en Tu de turbulentiegraad in %. 

Score
De score hangt af van de DR-waarde die op een zomerdag binnen het gebruiksvolume van een zit-
tende medewerker gedurende 50 of 90% van de werktijd niet overschreden wordt:

DR90, DR50 Score

DR90 ≤ 10 % 4

10 < DR90 ≤ 15 % 3

15 < DR90 ≤ 20 % 2

20 % < DR90 1

20 % < DR50 0

Evaluatie
In eerste instantie is het bestek bepalend. Is daarin de eis voldoende nauwkeurig beschreven dan 
komt er een voorlopige score. Nadien wordt via meting van de comfortparameters nagegaan wat 
de werkelijke DR-waarde is. Die metingen gaan samen met de drie metingen van het zomercomfort. 
Het slechste resultaat bepaalt de score.
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > THERMISCH COMFORT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Alternatief
Zijn geen metingen van DR mogelijk, dan wordt de turbulentiegraad gelijk aan 35% en de luchttem-
peratuur gelijk aan de e� ectieve temperatuur gesteld. 

Score
De score hangt daarmee af van de luchtsnelheid die op een zomerdag binnen het gebruiksvolume 
van een zittende medewerker gedurende 50 of 90% van de werktijd niet overschreden wordt:

v90, v50 Score

v90 ≤ 0.12 m/s 4

0.12 < v90 ≤ 0.18 m/s 3

0.18 < v90 ≤ 0.22 m/s 2

0.22 m/s < v90 1

0.22 m/s < v50 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eis en de toegelaten schommeling vol-
doende nauwkeurig beschreven, dan komt er een voorlopige score. Nadien wordt via meting van 
de luchtsnelheid nagegaan wat de werkelijke score is. Die metingen gebeuren op dezelfde wijze als 
de 3 metingen van het zomercomfort, zij het nu enkel met een anemometer. Het slechtste resultaat 
bepaalt de score.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Thermisch comfort 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Verschil in luchttemperatuur tussen hoofd en voeten

Gewichtsfactor: 1

Score 
De score wordt bepaald door het verschil tussen de luchttemperatuur op hoofdhoogte en de tem-
peratuur op enkelhoogte, dat gedurende 50% of 90% van de werktijd bij een zittende medewerker 
niet overschreden wordt:

Verschil Score

∆θ90 < 3 °C 4

3 <∆θ90 ≤ 4 °C 3

4 °C<∆θ90 ≤ 4.5 °C 2

4.5 °C< ∆θ90 1

4.5°C<∆θ50 0

Evaluatie
De evaluatie gebeurt gelijktijdig met die voor het globale comfort en tocht. Alleen heeft men voor 
de meting een verticaal statief, twee thermokoppels, het ene op enkelhoogte en het andere op 
hoofdhoogte, en een logger nodig. Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > AKOESTISCH COMFORT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Akoestisch comfort
Achtergrondgeluidsniveau

Gewichtsfactor: 2

Voor het achtergrondgeluidsniveau (straatlawaai plus installaties) en het geluid dat uit andere loka-
len komt gelden volgende eisen:

Auditoria  ≤ NR 25

Kantoorruimte, vergaderzalen  ≤ NR 35

Archief, sanitair, magazijn, liften  ≤ NR 40

Lobby, restaurant  ≤ NR 45

Parking  ≤ NR 55

Technische ruimte  ≤ NR 70

Stookplaats  ≤ NR 75

Score
Het is niet toegelaten dat kantoren, vergaderzalen en auditoria niet aan de opgesomde eisen vol-
doen. 
De score zelf hangt af van hoeveel en welke ruimten aan de eis voldoen:

Meetresultaat Score

Alle ruimten voldoen en 
in de kantoren en de vergaderzalen ligt de NR-waarde onder 32 dB

4

Alle ruimten voldoen en 
in de vergaderzalen ligt de NR-waarde onder 32 dB

3

Alle ruimten voldoen aan de eisen 2

Alle ruimten, met uitzondering van de parking, de technische ruimten en 
de stookplaats, voldoen aan de eisen

1

Enkel de burelen, de vergaderzalen en de auditoria voldoen aan de eisen 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eisen opgenomen, dan komt er een voorlo-
pige score. Nadien wordt in de verschillende ruimten gedurende 10 minuten het werkelijke equiva-
lente achtergrondniveau in dB(A) gemeten. Dat gebeurt met de ramen gesloten, de ruimte gemeu-
beld, de verlichting aan, de HVAC in werking maar de ruimte verder niet in gebruik. Van het resultaat 
in dB(A) wordt 5 dB afgetrokken om tot de NR-waarde te komen.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Akoestisch comfort 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau bouwdeel

Akoestisch comfort
Isolatie tegen lucht en contactgeluid

Gewichtsfactor: 1

In overeenstemming met de norm worden twee comfortniveaus onderscheiden: 70% tevredenen 
(niveau 1) en 90% tevredenen (niveau 2):

Luchtgeluid

Bouwdelen Niveau 1

DnT,w

Niveau 2

DnT,w

Scheidingsmuren ≥ 35 dB ≥ 43 dB

Vloeren ≥ 54 dB ≥ 58 dB

Gevels (LA1,2m,i 
≤ 60 dB) ≥ 30 dB ≥ 30 dB

 (60< LA1,2m,i 
≤ 65 dB) ≥ 30 dB ≥ 32 dB

 (65< LA1,2m,i ≤ 70 dB) ≥ 34 dB ≥ 36 dB

 (70 dB< LA1,2m,i) ≥ 38 dB ≥ 40 dB

Contactgeluid

Bouwdelen Niveau 1

L’nT,w

Niveau 2

L’nT,w

Vloeren  ≤ 58 dB ≤ 50 dB

Score
Een lucht- en contactgeluidisolatie slechter dan niveau 1 is niet toegelaten.
De score zelf wordt dan:

Eis Score

De isolatie tegen lucht- en contactgeluid voldoet aan niveau 2 4

Enkel de isolatie tegen contactgeluid voldoet aan niveau 2, de 
isolatie tegen luchtgeluid haalt niveau 1

2

De isolatie tegen lucht- en contactgeluid voldoet aan niveau 1 0

Evaluatie 
In eerste instantie zijn het de studie, het bestek en de plannen bepalend. Worden daarin de eisen 
opgesomd en blijkt uit de plannen en de studie dat er met grote waarschijnlijkheid aan de eisen zal 
worden voldaan, dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering wordt, na meting van de lucht- en 
de contactgeluidenisolatie tussen minimaal drie ruimten, een de� nitieve score gegeven. Het slecht-
ste resultaat bepaalt de score.
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > TRILLINGSCOMFORT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Trillingscomfort
Gewichtsfactor: 2

Voelbare trillingen als gevolg van verkeer, metro en trein veroorzaken hinder voor de gebouwge-
bruikers. De beoordeling ervan steunt op een continue meting van de trillingsnelheid of -versnel-
ling in diverse richtingen en de omrekening ervan naar onderste (A1), bovenste (A2) en equivalente 
sterkte (A3), conform:

SBR, 2002, Trillingen: hinder voor personen in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, deel B, − 
Van Marken, 36 pp
DIN 4150-2, 1999, Erschütterungen im Bauwesen-Einwirkungen auf Menschen in Gebauden.− 

Score

A1 A2 A3 Score

A1 ≤ 0.1 A2 ≤ 0.4 A3 ≤ 0.05 4

A1 ≤ 0.1 A2 ≤ 0.4 0.05<A3 ≤ 0.07 3

0.1<A1 ≤ 0.15 A2 ≤ 0.4 0.05<A3 ≤ 0.07 2

0.1<A1 ≤ 0.15 0.4<A2 ≤ 0.6 0.05<A3 ≤ 0.07 1

A1>0.15 A2>0.6 A3>0.07 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eisen opgenomen, dan komt er een voor-
lopige score. Nadien wordt gedurende een volledige werkdag van acht uren in drie ruimten de wer-
kelijke trillingsterkte gemeten. Dat gebeurt als beschreven in SBR, 2002, Trillingen: hinder voor per-
sonen in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, deel B, Van Marken, 36 p. Het slechtse resultaat 
bepaalt de score.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Visueel comfort 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw
Visueel comfort

Verlichtingsterkte
Gewichtsfactor: 2

Eisen

Verlichtingsterkte op het horizontale vlak
Voor de verlichtingssterkte op het horizontale vlak wordt aangehouden:

Normaal Visueel

gehandicapten

Kantoorruimte 500 Lux 1000 Lux1

Lokaal voor precisietaken 1000 Lux

Lobby 500 Lux 500 Lux

Restaurant, keuken, serverlokaal 500 Lux

Sanitair 250 Lux 400 Lux2

Lift 200 Lux 200 Lux

Technische ruimte 200 Lux

Parking, archief 150 Lux

Schachten 50 Lux

1 Te realiseren met bijkomende werkplekverlichting
2 Enkel in de speciale toiletten 

Op die waarden is een afwijking naar onder ≤ 10% toegelaten. Bij ontwerp hanteert men de gegeven 
waarden plus 10% .

Uniforme verblindingindex
Dient in de kantoorruimte kleiner te zijn dan 19.

Kleurindex
Ligt in de kantoorruimte zo dicht mogelijk bij die van zonlicht. Vandaar: Ra>80.
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > VISUEEL COMFORT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Score
Het is niet toegelaten dat de kantoren en lokalen voor precisietaken niet aan de opgesomde eisen 
voldoen.
De score zelf hangt af van welke ruimten beter doen dan de gegeven comforteisen:

Resultaat Score

Alle lokalen voldoen aan de eisen en bij de lokalen voor precisietaken en de  kan-
toren is de afwijking naar onder op de geëiste verlichtingssterkte <5% 

4

Alle lokalen voldoen aan de eisen en bij de lokalen voor precisietaken is de afwij-
king naar onder op de geëiste verlichtingssterkte <5%

3

Alle opgesomde ruimten voldoen aan de eisen 2

De kantoren, de lokalen voor precisietaken, het restaurant, de keuken en het ser-
verlokaal voldoen aan de eisen

1

De kantoren en de lokalen voor precisietaken voldoen aan de eisen 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eisen opgenomen, dan komt er een voor-
lopige score. Nadien wordt via meting op minstens drie plaatsen in de verschillende ruimten nage-
gaan wat de werkelijke verlichtingssterkte is. Die meting gebeurt ‘s winters, bij maximale verlichting 
met de deuren en ramen gesloten en de ruimte gemeubeld. Bij de inidviduele kantoren meet men 
horzontaal op het werkvlak. Bij de landschapkantoren meet men horizontaal op drie werkvlakken, 
waarvan één dich t bij een verlichtingsarmatuur en twee er verder vanaf. Als  representatieve waarde 
wordt in elke ruimte het gemiddelde van de metingen genomen.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Visueel comfort 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau bouwdeel

Visueel comfort
Lichttoetreding

Gewichtsfactor: 1

Eisen
Als men optimaal van daglicht wil genieten in een kantoor, dan moet de glasoppervlakte minimaal 
1/5de van de vloeroppervlakte bedragen en het gebruikte glas een voldoende hoge lichttoetreding 
absoluut kennen, dat in combinatie met een zo laag mogelijke warmtedoorgangscoë�  ciënt en een 
e�  ciënte zonwering (zie verder). 

Score
De score wordt bepaald door de LTA-waarde van het glas in de kantoren bij opgetrokken zonwering 
en door de glasoppervlakte:

X=LTA*Aw/A� 
1 Score

X ≥ 0.16 4

0.16 > X ≥ 0.14 3

0.14 > X ≥ 0.12 2

0.12 > X ≥ 0.09 1

X < 0.09 0

1 A�  : vloeroppervlakte, Aw  : raamoppervlakte

Evaluatie 
In eerste instantie zijn het bestek en de plannen bepalend. Worden daarin de eisen opgesomd en 
blijkt uit de plannen dat de verhouding glas tot vloeroppervlakte in alle kantoren (andere ruimten 
niet meenemen!) zo is dat het product met de absolute lichttoetreding van het glas binnen één van 
de gegeven intervallen valt,  dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke 
vaststellingen en wordt een de� nitieve score gegeven. De slechtste waarde, die bij het overlopen 
van alle kantoren wordt gevonden, bepaalt de score.
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NIEUWBOUW EN RENOVATIE > LEEFBAARHEID EN WELZIJN > BINNENLUCHTKWALITEIT 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Binnenluchtkwaliteit
CO2-concentratie

Gewichtsfactor: 1

Score
Een concentratie >1000 ppm bovenop de waarde buiten gedurende 10% van de tijd tijdens de werk-
uren is niet toegelaten. 
De score zelf hangt af van de concentratie die gedurende 90% van de tijd tijdens de werkuren in 
kantoren, vergaderzalen en auditoria niet overschreden wordt:

CCO2,90 bovenop de waarde buiten Score

< 400 ppm 4

400 < CCO2,90 ≤ 600 ppm 2

600 < CCO2,90 ≤ 1000 ppm 0

Evaluatie
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin de eisen opgenomen, dan komt er een voor-
lopige score. Nadien wordt in drie willekeurig gekozen kantoren tijdens een volledige werkdag de 
werkelijke CO2-concentratie gemeten. De waarde buiten wordt daarbij gelijk gesteld aan de concen-
tratie die men tegen het einde van de nacht binnen meet. Is de bezetting onvolledig en wordt de 
ventilatiedebiet geregeld in functie van het aantal aanwezige personen, dan vermenigvuldigt men 
de gemeten concentratie bovenop de waarde buiten met de verhouding tussen het aantal personen 
bij volledig bezetting en het aantal aanwezigen tijdens de meting. Het slechtste resultaat bepaalt de 
score.
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Nieuwbouw en renovatie > Leefbaarheid en welzijn > Binnenluchtkwaliteit 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Binnenluchtkwaliteit
Subjectief ervaren frisheid van de binnenlucht

Gewichtsfactor: 1

Het percentage ontevredenen in kantoren, vergaderzalen en auditoria wordt gegeven door:

 

PD
h

=
− − − +( )





+ − − −
100

0 18 5 28 0 033 1 662
1 0 18 5 28 0 03

exp . . . .
exp . . . 33 1 662h+( )



.

met h de enthalpie van de binnenlucht, gelijk aan:
 h xv= + +( )1 008 2500 1 84. .θ θ       (kJ/kg)
Hierin is θ de temperatuur van en xv de dampverhouding.

Score
De score hangt af van de het aantal ontevredenen dat binnen het gebruiksvolume van een zitten-
de medewerker op een hete zomerdag gedurende 50% of 90% van de werktijd niet overschreden 
wordt. Hierbij dienen we een onderscheid te maken tussen winter en zomer. ‘s Zomers vraag het 
thermisch comfort om hogere temperaturen binnen. Daardoor ligt de enthalpie van de lucht zonder 
meer hoger en neemt de kans dat er over de luchtkwaliteit geklaagd wordt, onherroepelijk toe. Van-
daar volgende indeling:

PD90 ‘s winters

θe  ≤ 12°C 1

PD90 ‘s zomers

θe  ≥ 25°C 1

Score

PD90 ≤ 10% PD90  ≤ 30% 4

10 < PD90 ≤ 15% 30 < PD90 ≤ 35% 3

15 < PD90 ≤ 20% 35 < PD90 ≤ 40% 2

20% < PD90 40% < PD90 1

20% < PD50 40% < PD50 0

1 θe  daggemiddelde buitentemperatuur

Bij de daggemiddelde buitentemperaturen tussen 12 en 25°C wordt lineair geïnterpoleerd tussen de 
grenswaarden voor beide temperaturen:

PD PD PD PD
e e( ) ( ) ( ) ( )
θ θ= ° +

° − °
−( )12 25 12

13
12

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Zijn daarin eisen opgenomen, dan komt er een voorlopige 
score. Nadien wordt op drie willekeurig gekozen plaatsen, bij een volledige bezetting, via meting 
tijdens een volledige werkdag nagegaan wat de werkelijke PD-waarde is. Het slechtste resultaat be-
paalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Bewuste ventilatie
Ventilatiedebieten

Kantoren met luchtbehandeling Gewichtsfactor: 2

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen  Gewichtsfactor: 1

Deze eis heeft betrekking op de ventilatiedebieten van kantoren, vergaderzalen, de ontvangstruim-
te, receptie, keuken en het restaurant. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kantoorgebouwen 
met luchtbehandeling en natuurlijke geventileerde kantoorgebouwen.

Kantoren met luchtbehandeling
Er wordt uitgegaan van de indeling in IDA-klassen, zoals gegeven in de norm NBN EN 13779:

Categorie Stroom aan buitenlucht Va 

per persoon en per uur (m3/(pers.h)

Grenzen Default waarde

IDA 1  Va > 54 72

IDA 2 36 < Va 
≤ 54 45

IDA 3 22 < Va 
≤ 36 29

Is het aantal personen sterk variabel, dan rekent men bij kantoorruimten met één werknemer per 15 
m2 vloeroppervlakte en bij vergaderzalen, ontvangstruimte en receptie met 1 aanwezige per 3.5 m2 
vloeroppervlakte.

Score
Ventilatie slechter dan IDA 3, is niet toegelaten.
De score zelf hangt af van welke klasse gehaald wordt:

Categorie Score

IDA 1 4

IDA 2 2

IDA 3 0

Evaluatie
Wat in het bestek wordt opgelegd, bepaalt de voorlopige score. Wordt de ventilatlucht bij toevoer 
niet gemengd met retour- of zonelucht, dan is een rechtstreekse controle nadien mogeljk. In drie 
willekeurig gekozen kantoorruimten meet men met een luchtfuik de luchtstroom aan de toevoer-
roosters deelt die door door het aantal aanwezigen. Het slechtste resultaat van de drie bepaalt de 
score. Is een rechtstreekse controle nadien niet mogelijk, dan keert men terug naar de CO2-metingen 
en berekent uit de gemiddelde waarde over 8 uur het vermoedelijke debiet aan verse lucht per per-
soon bij volledige bezetting. 
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Formule in het geval dat de ventilatie niet geregeld wordt in functie van het aantal aanwezingen: 

V
c c

aantal aanwezige personen
aantal aanwezia

CO i CO e

=
−

20000

2 2, , ggen bij volledige bezetting
m pers









 ( )³ /

Als er wel geregeld wordt in functie van het aantal aanwezigen, dan wordt de term tussen () in de 
vergelijking gelijk aan 1. In de vergelijking is  cCO i2 ,  de CO2 concentratie in ppm binnen en cCO e2 ,   de 
CO2-concentratie in ppm buiten. Die laatste wordt gelijk gesteld aan de waarde die men tegen het 
einde van de nacht binnen meet. De berekening doet men voor de drie doorgemete kantoorruim-
ten. Het slechtste resultaat van de drie bepaalt de score.

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen
De  ventilatie wordt geëvalueerd via meting van de CO2-concentratie in de lucht.

Score

CCO2,90 bovenop de waarde buiten Score

< 400 ppm 4

400 < CCO2,90 ≤ 600 ppm 2

600 < CCO2,90 ≤ 1000 ppm 0

Evaluatie
Zie gebouwen met luchtbehandeling, controle van de ventilatie via de gemeten CO2-concentratie.
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Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Bewuste ventilatie
Piekventilatie

Kantoren met luchtbehandeling Gewichtsfactor: 0

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen Gewichtsfactor: 1

Kantoren met luchtbehandeling
In kantoren met luchtbehandeling wordt vaak geopteerd om vaste ramen te voorzien zodat de 
luchtbalans binnen in het gebouw niet verstoord kan worden door het openen van ramen.
Daarom is er in deze handleiding geopteerd deze eis niet mee te nemen voor dit type kantoren. 

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen

Score

Score

In elk kantoor kan één of meerdere raamvleugels opengezet worden 4

Niet in alle kantoren kunnen één of meerdere raamvleugels worden 
opengezet

0

Evaluatie 
Wat in het bestek wordt opgelegd, bepaalt de voorlopige score. Na oplevering volgt de de� nitieve 

score uit feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie4.2 

Energie levert de mens allerlei diensten. Een laag verbruik daarvoor is om vele redenen belangrijk. 
Fossiele brandsto� en zijn een schaars goed, waarmee zuinig dient omgesprongen. Ze verbranden, 
resulteert in CO2-, SO2-, NOx-, VOC - en stofemissies. CO2 is van alle broeikasgassen het meest voor-
komende en de hoofdoorzaak van een meer dan waarschijnlijk door de mens veroorzaakte globale 
opwarming. Een doorgedreven rationeel energiegebruik is de goedkoopste manier om de emissies 
te verminderen. Daarnaast zijn het gebruik van duurzame bronnen en het verzekeren van een op-
timaal rendement bij het verbranding van fossiele dragers belangrijke elementen. De drie samen 
noemt men het TRIAS ENERGETICA.

Indeling
In de beschrijving van de verschillende prestatie-eisen die betrekken hebben op energie, wordt de 
keten van energieverbruik gevolgd. Startend aan de zijde van de verbruiker krijgt men zo: netto en-
giebehoefte (de energie die werkelijk nodig is om een gebouw binnen de gewenste temperaturen 
te houden), bruto energiebehoefte (de energie die daarvoor in het systeem moet gepompt worden), 
het eindenergieverbruik (de energie die aan de productiezijde wordt aangemaakt) en tot slot het het 
primair energieverbruik (de energie die aan de landsgrenzen moet worden binnengebracht waarbij 
de verschillende brandsto� en via een omzetttingsfactor ten opzichte van elkaar gewogen worden).  

Netto energiebehoefte
De middelen om tot een kleine netto energiebehoefte voor verwarming te komen zijn:

Een goede compactheid (bij grote volumes niet direct een probleem)− 
Een uitstekende − warmte-isolatie (zie K-Peil en U-waarden)
Gebruik van thermische hoogwaardige beglazing (zie K-Peil en U-waarden)− 
Zonnewinsten via het glas optimaliseren, zonder dat ze zorgen voor oververhitting, te hoge con-− 
trasten in luminantie en hinder bij het schermgebruik (zie comfort)
Een goede − luchtdichtheid van de verliesoppervlakte
Warmteterugwinning op de ventilatielucht− 

Actieve koeling dient men zo veel mogelijk te beperken. 
Bijkomende middelen om tot een kleine netto energiebehoefte voor koeling te komen zijn:

Een kwaliteitsvolle, regelbare − zonwering, die toelaat bij koud weer de zonnewinsten te benutten 
maar wanneer nodig de zon buiten te houden
Intense − nachtelijke ventilatie. Pas e� ectief als in de gebouwstructuur warmte kan worden opge-
slagen

Bruto energiebehoefte
In de stap van netto naar bruto energiebehoefte voor verwarming zijn de belangrijke elementen een 
prima regeling, zo weinig mogelijk emissieverliezen en zo laag mogelijke verdeelverliezen. In het 
eindverbruik zijn die wel minder belangrijk dan een goede compactheid, een uitstekende warmte-
isolatie en een goede luchtdichtheid.
Voor koeling zijn de belangrijke elementen een prima regeling, alle leidingen en kanalen uitstekend 
en uit hoofde dampdichtheid correct geïsoleerd, de ventilatielucht apart behandeld en koeling via 
mengsystemen ventilatielucht/recirculatielucht waarbij het koelvermogen hydronisch geleverd 
wordt, of via integrale watersystemen van het type koelende plafonds.
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uitgave  10/2007

35

Nieuwbouw en renovatie > Energie > Netto energiebehoefte 

Eind- en primair energieverbruik
Het eindverbruik wordt bepaald door het rendement van de productie-eenheden voor zowel ver-
warming als koeling. In het primaire energieverbruik wordt tot slot rekening gehouden met de inzet 
van duurzame bronnen. Een andere belangrijke bijdrage in het E-peil die in de vorige energiestro-
men nog niet werd meegenomen,is het energieverbruik van de verlichting. Een energiezuinige ver-
lichting (TL-buizen met hoge lichtopbrengst, correct re� ecterende niet verblindende armaturen, 
elektronische voorschakeling, daglichtregeling, schakelende regelsystemen) zal op dit niveau een 
aanzienlijke invloed hebben.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Peil van warmte-isolatie

Gewichtsfactor: 3.5

Een goede warmte-isolatie hoort tot de hardware van het gebouw, d.w.z. heeft een levensduur te 
vergelijken met die van het gebouw. Dat maakt isoleren als route naar een laag energieverbruik ex-
tra belangrijk. Vandaar dat deze prestatie-eis een hoge score krijgt.

Score
Niet toegelaten is een peil van warmte-isolatie hoger dan K45, de eis die momenteel door de EPB 
regelgeving wordt opgelegd. 
De score hangt af van welk K-peil men bereikt: 

K-Peil Score

K ≤ 20 4

27 ≥ K>20 3

35 ≥ K>27 2

40 ≥ K>35 1

45 ≥ K>40 0

Evaluatie
Een berekening volgens de norm NBN B62-203 volstaat. Daarbij dient men wel expliciet rekening te 
houden met koudebrugwerking.
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > Netto energiebehoefte 

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Luchtdichtheid

Gewichtsfactor: 1

De EPB stelt momenteel geen eisen aan de luchtdichtheid, maar houdt er wel rekening mee bij de 
bepaling van de netto energiebehoefte. Een goede luchtdichtheid beperkt de ongewilde ventilatie 
en zorgt ervoor dat minder energie nutteloos wordt verspild. De eigenschap wordt uitgedrukt in 
termen van een n50-waarde: het ventilatievoud bij een drukverschil tussen binnen en buiten van 50 
Pa in geval alle lekken in de schil in parallel staan. 

Score
De score wordt aan de n50-waarde gekoppeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijk 
geventileerde kantoorgebouwen en kantoorgebouwen met luchtbehandeling.

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen

n50 Score

2 h-1 ≥ n50 4

4 ≥ n50>2 h-1 2

n50 > 4 h-1 0

Kantoorgebouwen met luchtbehandeling

n50 Score

0.6 h-1 ≥ n50 4

1 ≥ n50 > 0.6 h-1 2

n50 > 1 h-1 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Is daarin een eis opgenomen, dan komt er een voorlopige 
score. Nadien wordt de eigenschap geëvalueerd via meting van het ventilatievoud bij een drukver-
schil van 50 Pa (n50) met een blowerdoor, nadat alle installatiegekoppelde luchttoe- en –afvoerroos-
ters zijn dicht gekleefd (norm NBN EN 13829). 
Bij kleine kantoorgebouwen gebeurt de meting op het volledige gebouw. Bij grote kantoorgebou-
wen gebeurt de meting op drie deelvolumes, verspreid over het gebouw. Kan dat niet, bv omdat alle 
deelvolumes onderling verbonden zijn of de meetapparatuur voor het in onder- of overdruk zetten 
van zulke grote gebouwen niet te huren is, dan blijven er als mogeljkheden:

Verschillende blowerdoors in parallel laten werken− 
De luchtafvoerinstallatie afsluiten, de luchttoevoer integraal op buitenlucht zetten, lucht het ge-− 
bouw inblazen en het debiet en drukverschil tussen binnen en buiten meten .

Zijn ook die twee meetopties niet realiseerbaar, dan blijft als enige mogelijkheid de luchtdichtheid 
uit de beoordelingsmatrix te lichten.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Zonwering

Gewichtsfactor: 2

Zonwering draagt bij tot het verminderen van de netto energiebehoefte voor koeling (zoals hoger 
onderlijnd). 

Score
Bij de beoordeling van een systeem van zonwering spelen verschillende factoren een rol. Daaron-
der:

De zonnetoetreding absoluut (g). Hoe lager de g-waarde, des te e�  ciënter de zonwering.− 
De lichttoetreding absoluut (LTA). Een zonwering die compleet verduistert is niet gewenst. Een − 
juiste balans tussen g-waarde en LTA-waarde is belangrijk.
De regelbaarheid. Een vaste zonwering vermindert de zonnewinsten ook als die nuttig zijn voor − 
verwarming. Een automatische zonwering kan dan weer hoogst irritant zijn op dagen met half-
open hemel. De mogelijkheid tot kortsluiting van het automatisme door de gebruiker is dan ook 
een essentiële eis.
De duurzaamheid. Buitenzonweringen zijn blootgesteld aan regen en wind. Zoiets legt zware − 
eisen op aan de windvastheid, corrosieweerstand, e.a.

De score hangt af van welke zonwering voorzien wordt, hoe � exibel die is in gebruik en wat de zon-
netoetreding absoluut ervan is:

Zonwering 1 Levensduur g-waarde2

(gemiddeld)

LTA2 Score

Regelbare zonwering Zeer lang < 0.1 > 0.15 4

Regelbare zonwering Zeer lang < 0.15 > 0.2 3

Vaste zonwering
(constante g-waarde over het ganse jaar)

- < 0.25 > 0.25 2

Vaste zonwering
(constante g-waarde over het ganse jaar)

- 0.35 ≥ g ≥ 0.2 > 30 1

Alle andere gevallen - ≥ 0.35 > 40 0

1 Onder regelbare zonwering worden volgende types verstaan: zonweringen met regelbare lamellen die op 
en neer kunnen gelaten worden,  zonweringen met vaste lamellen die op en neer kunnen gelaten worden en 

zonweringen met vaste lamellen die voor het raam en van het raam weg kunnen geschoven worden.l
2  Betreft de g-waarde en de LTA-waarde ‘s zomers, bij gebruik van de zonwering

Evaluatie 
In eerste instantie zijn de plannen en het bestek bepalend. Is daarin zonwering opgenomen, dan 
komt er een voorlopige score. Bij oplevering krijgen we de feitelijke vaststellingen en, zo nodig, be-
rekeningen en wordt een de� nitieve score gegeven.
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > Bruto energiebehoefte 

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Nachtventilatie

Gewichtsfactor: 1

In de EPB is intense nachtventilatie niet opgenomen als middel om de netto koelbehoefte te druk-
ken. De e�  ciëntie ervan hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van toegankelijke capa-
citeit. Is die er niet, dan is het e� ect ervan quasi nul.

Score

Nachtventilatie Score

Aanwezig, e� ect signi� cant
(daling netto koelbehoefte met >10%)

4

Aanwezig, e� ect matig
(daling netto koelbehoefte met <10%)

2

Geen
Wel aanwezig maar geen e� ect op koelbehoefte
Wel aanwezig, niet geëvalueerd

0

Evaluatie 
Het e� ect van nachtventilatie moet aangetoond worden via een dynamische gebouwsimulatie met 
als buitenklimaat het referentiejaar te Ukkel.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Regeling Verwarming

Gewichtsfactor: 1/3

Score
De score hangt af van hoe � jn de regeling is. Regelingen worden typisch uitgesplitst in centraal en 
decentraal. Als voorbeeld van een centrale regeling hebben we:

De ketels volgen een stooklijn, die de vertrektemperatuur regelt in functie van een gemiddelde − 
buitentemperatuur. De driewegkranen worden gestuurd  door buitenvoelers met korte integra-
tietijd.
De ketels volgens een stooklij,; die de vertrektemperatuur regelt in functie van de buitentempe-− 
ratuur, terwijl de driewegkranen op de verschillende kringen gestuurd worden door een kamer-
thermostaat, die de binnentemperatuur in een representatieve ruimte langsheen de kring meet 
en vergelijkt met de instelwaarde. 

Een voorbeeld van een decentrale regeling is:
elk verwarmingselement, zij het een (convecto)radiator, convector, ventilo-convector, inductie-− 
convector of VAV-box) krijgt zijn eigen aanvullende regeling (een thermostaatkraan, een drie-
wegkraan of andere) in te stellen door de gebruiker.

Regelsysteem Score

Combinatie van centraal en decentraal 4

Centraal 2

Regelsystemen die niet onder de bovenstaande te rangschikken zijn 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Is daarin de regeling in detail beschreven, dan komt er 
een voorlopige score. Bij oplevering gebeurt de feitelijke vaststelling en wordt een de� nitieve score 
gegeven.
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > Bruto energiebehoefte 

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Emissie Verwarming

Deel van) gebouw met hydronische verwarming met convecto-radiatoren Gewichtsfactor: 1/3

Alle andere gevallen van hydronische verwarming (convectoren,  vloer-, plafond-, of wandverwar-
ming) én luchtverwarming Gewichtsfactor: 0

Deze prestatie-eis is enkel van toepassing in het geval dat het gebouw of een deel van het gebouw 
een hydronisch verwarmingsinstallatie met (convecto)radiatoren heeft. Zoniet valt dit evaluatiecri-
terium weg en worden de gewichtsfactoren herverdeeld (zoals bovenaan aangeduid).

Gebouw (of deel van gebouw) met hydronische verwarming met convecto-radiatoren

Score
De score hangt af van hoe de (convecto) radiatoren staan opgesteld: 

Score

Buitenwand met U-waarde <0.4 W/(m2.K), re� ecterende folie 4

Buitenwand met U-waarde <0.4 W/(m2.K), geen re� ecterende folie 3

Buitenwand met 0.8>U ≥ 0.4 W/(m2.K), re� ecterende folie 2

Buitenwand met 0.8>U ≥ 0.4 W/(m2.K), geen re� ecterende folie 1

Buitenwand met U-waarde  ≥ 0.8 W/(m2.K), geen re� ecterende folie 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Is daarin de opstelling in detail beschreven, dan komt er 
een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt een de� nitieve 
score gegeven.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Leiding en kanaalisolatie Verwarming

(Deel van) gebouw met hydronische verwarming met convecto-radiatoren Gewichtsfactor: 1/3

Alle andere gevallen van hydronische verwarming (convectoren,  vloer-, plafond-, of wandverwar-
ming) én luchtverwarming Gewichtsfactor: 2/3 

Hydronische verwarming (alle gevallen)

Score
Het ontbreken van leidingisolatie is niet toegelaten.
De score wordt gekoppeld aan de e�  ciëntie van de isolatie in vergelijking met de ongeïsoleerde 
toestand en aan de volledigheid ervan:

Score

Leidingen, bochten en kranen buiten het verwarmd volume en leidingen langer dan 
10m, bochten en kranen binnen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de 
leidingverliezen bij de rechte stukken > 80%

4

Leidingen buiten het verwarmd volume en leidingen binnen het verwarmde volume 
langer dan 10m geïsoleerd,  kranen niet mee geïsoleerd, reductie van de leidingver-
liezen bij de rechte stukken > 70% 

3

Leidingen buiten het verwarmd volume en leidingen binnen het verwarmde volume 
langer dan 10m geïsoleerd, bochten, kranen niet mee geïsoleerd, reductie van de lei-
dingverliezen bij de rechte stukken > 65%

2

Leidingen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, bochten en kranen niet 
mee geïsoleerd, reductie van de leidingverliezen bij de rechte stukken > 70%

1

Leidingen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, bochten en kranen niet 
mee geïsoleerd, reductie van de leidingverliezen bij de rechte stukken > 65%

0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Wordt daarin de leidingisolatie in detail beschreven en 
werd via berekening aangetoond welke procentuele afname van het verdeelverlies wordt gehaald, 
dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en, zo nodig, 
de berekeningen en wordt een de� nitieve score gegeven. De berekeningen beperken zich tot de 
rechte leidingstukken. Daarbij is het voldoende 1 lopende meter per pijpdiameter te beoordelen. 
Vindt men bv. bij alle leidingstypes dat de reductie >80% is en zijn bochten en kranen geïsoleerd, 
dan wordt een score 4 toegekend.
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43

Nieuwbouw en renovatie > Energie > Bruto energiebehoefte 

Luchtverwarming 

Score
Het ontbreken van kanaalisolatie is niet toegelaten.
De score wordt gekoppeld aan de e�  ciëntie van de isolatie in vergelijking met de ongeïsoleerde 
toestand en aan de volledigheid ervan:

Score

Kanalen en bochten buiten het verwarmd volume en kanalen langer dan 10m bin-
nen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaalverliezen > 80%

4

Kanalen en bochten buiten het verwarmd volume en kanalen langer dan 10m bin-
nen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaalverliezen > 70%

3

Kanalen en bochten buiten het verwarmd volume en kanalen langer dan 10m bin-
nen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaalverliezen > 65%

2

Kanalen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaal-
verliezen > 70%

1

Kanalen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaal-
verliezen > 65%

0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Wordt daarin de kanaalisolatie in detail beschreven en 
werd via berekening aangetoond welke procentuele afname van het verdeelverlies wordt gehaald, 
dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en, zo nodig, 
de berekeningen en wordt een de� nitieve score gegeven. De berekeningen beperken zich tot de 
rechte kanaalstukken. Daarbij is het voldoende 1 lopende meter per kanaaltype te beoordelen. Vindt 
men bv. bij alle kanaaltypes dat de reductie >80% is en zijn bochten geïsoleerd, dan wordt een score 
4 toegekend.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Regeling Koeling

Gewichtsfactor: 0.5

Score
Hangt net als bij de verwarming af van hoe � jn de regeling is. Ook hier worden regelingen typisch 
uitgesplitst in centraal en decentraal, met zonaal tussenin. Als voorbeeld van een centrale regeling 
hebben we:

Het koelsysteem past zijn vermogen aan aan de koelvraag.− 
Een voorbeeld van een decentrale regeling is:

Driewegmengkranen aan de waterzijde bij hydronische koelsystemen of regelkleppen voor  het − 
inblaasrooster bij een VAV-luchtsystemen, gestuured door plaastelijke thermostaten die de ge-
bouwgebruikers zelf kunnen instellen

Als voorbeeld van een zonale regeling hebben we:
Een CAV-verdeelsysteem met bijverwarming aan de ingang van elke zone− 

Score

Combinatie van centraal en decentraal 4

Combinatie van centraal en zonaal  2

Regelsystemen die niet onder bovenstaande te rangschikken zijn 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Is daarin de regeling in detail beschreven, dan komt er 
een voorlopige score. Bij oplevering gebeurt de feitelijke vaststelling en wordt een de� nitieve score 
gegeven.
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > Eindenergieverbruik 

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Leiding- en kanaalisolatie Koeling

Gewichtsfactor: 0.5

Bij koeling heeft men geen keuze: alle leidingen, inbegrepen bochten en kranen binnen en buiten 
het gekoelde moeten geïsoleerd zijn. De warmte-isolatie dient bovendien dampdicht genoeg te zijn 
om condensvorming tegen de leidingen of de luchtkanalen te verhinderen of zo opgevat dat het 
condens via wiekwerking wordt afgevoerd.

Score
Niet voldoen aan de net geformuleerde noodzaak is niet toegelaten. Alle leidingen, inbegrepen 
bochten en kranen binnen en buiten het gekoelde moeten geïsoleerd zijn.
De score wordt gekoppeld aan de e�  ciëntie van de isolatie in vergelijking met de ongeïsoleerde 
toestand:

Criterium Score

80% < Reductie leiding en kanaalverlies 4

65% < Reductie leiding en kanaalverlies ≤ 80% 2

Reductie leiding en kanaalverlies ≤ 65% 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Wordt daarin de aard en uitvoering van de leidingisolatie 
in detail beschreven en werd via berekening aangetoond welke procentuele afname van het ver-
deelverlies wordt gehaald, dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke 
vaststellingen en wordt een de� nitieve score gegeven.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Eindenergieverbruik
Productie Verwarming

Gewichtsfactor: 0.5

Score
Slechter dan een HR-ketel is niet toegelaten.
De score hangt dan af van hoe de nodige warmte geproduceerd wordt.

Score

Warmtepompen op grondwaterlus 4

Luchtwarmtepompen, reversibel 3

Condensatieketels, verwarming op lage temperatuur (LT) 2

Condensatieketels, verwarming op hoge temperatuur (HT), buitenvoeler 
Condensatieketels, verwarming op hoge temperatuur (HT), buitenvoeler
in cascade met HR-ketel voor opvang van piekbelasting

1

HR-ketels 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Is daarin de wijze van produceren in detail beschreven, 
dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt een 
de� nitieve score gegeven.
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > Primair energieverbruik 

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Eindenergieverbruik
Productie Koeling

Gewichtsfactor: 0.5

Score
De score hangt af van hoe de koude wordt geproduceerd:

Score

Grondwaterlus (warmtepompen op grondwater, koeling met grond-
water dat door de verdampers is afgekoeld)
Koeling met regenwater op voorwaarde dat de beschikbare hoe-
veelheid regenwater volstaat

4

Absorptiekoelmachines op afvalwarmte en zonne-energie 3

Luchtwarmtepompen, reversibel 2

Toepassing van een economizer 1

Alle systemen die niet onder 1, 2, 3 of 4 vallen 0

Evaluatie 
In eerste instantie is het bestek bepalend. Wordt daarin de wijze van produceren in detail beschre-
ven, dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt 
een de� nitieve score gegeven.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Primair energieverbruik
Hernieuwbare energie

Gewichtsfactor: 2

Hernieuwbare energie maakt van een kantoorgebouw een energieproducent. Voorwaarde is wel 
dat het overschot aan elektriciteit uit PV, microwindturbines en WKK in het net mag worden geïn-
jecteerd. Zo wordt een deel van de verbruikte primaire energie terugverdiend. Hoe groter dat deel, 
des te duurzamer het gebouw. Naar economie toe geldt dat hoe lager het jaarlijkse primaire verbruik 
zonder hernieuwbare energie is, des te lager de investering wordt om een bepaald percentage terug 
te verdienen, al is zelfs dan het lokaal winnen van hernieuwbare energie economisch niet optimaal.

Score
Hangt af van welk percentage van het primaire energieverbruik door zonnecollectoren, PV, WKK en 
micro-windturbines wordt geleverd:

Score

RE-deel > 25% 4

25 ≥ RE-deel > 15% 3

15 ≥ RE-deel > 10% 2

10 ≥ RE-deel > 2% 1

RE-deel ≤ 2% 0

Evaluatie 
Percentage wordt aangetoond via een berekening volgens de EPU. Microwindturbines zitten daar 
nog niet bij. Ze worden daarom voorlopig niet meegenomen.
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > U-waarden 

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Primair energieverbruik
Peil van primair energieverbruik

Gewichtsfactor: 5

Het peil van primair energieverbruik is het resultaat van een combinatie van maatregelen. De ener-
gieprestatie van de verlichting speelt er een grote rol in. In die zin wordt dat aspect met het E-Peil ten 
volle gehonoreerd. Volgens het EPB decreet moet elke nieuwbouw een E-Peil 100 halen. 
Gezien het primaire energieverbruik één van de belangrijkste elementen is qua duurzaamheid, krijgt 
het peil van primair energieverbruik een groot gewicht.

Score
Een E-peil hoger dan 100 is niet toegelaten.
De score hangt af van welk E-peil uiteindelijk gehaald wordt:

E-Peil Score

E ≤ 50 4

60 ≥ E > 50 3

70 ≥ E > 60 2

90 ≥ E > 70 1

100 > E > 90 0

Evaluatie 
Het E- peil van een nieuw of te renoveren kantoorgebouw wordt via berekening met de bij decreet 
vastgelegde EPU rekenmethode aangetoond.
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Groep 2: energie
Niveau zone en bouwdeel

Warmtedoorgangscoë� ciënten
Gewichtsfactor: 0.5 voor opaak, 1 voor raampartijen, 0.5 voor glas

Het EPB decreet, dat een peil van warmte-isolatie K45 eist, legt gelijktijdig voor de warmtedoor-
gangscoë�  ciënten van afzonderlijke bouwdelen maximale waarden op. Reden is dat een K-Peil 
geen garantie biedt dat men de warmte-isolatie gelijkmatig zal verdelen en koudebrugwerking er 
niet door uitsloten wordt. 
Bij lagere K-peilen dan K45 lijkt het logisch de maximale U-waarden voor de opake delen evenredig 
lager te nemen. Bij ramen en glas  kan dat niet zomaar. Daar is de beschikbare technologie doorslag-
gevend.

Score
Het is niet toegelaten de maximaal toelaatbare U-waarden (Umax) van het EPB-decreet te overschrij-
den. 
De scores zien er als volgt uit:

Opake delen

Maximale U-waarden opake delen

W/(m2.K) 

Score

Umax 
≤  0.4U max,K45 4

0.4Umax, K45 < Umax  ≤ 0.6Umax, K45 3

0.6Umax, K45 < Umax  ≤ 0.8Umax, K45 2

0.8Umax, K45 < Umax  ≤ 0.9Umax, K45 1

0.9Umax, K45  
< Umax  

≤ Umax,K45 0

Raampartijen

Maximale U-waarden ramen

W/(m2.K)

Score

U max ≤ 1.0 W/(m2.K) 4

1.0
 
< Umax  ≤ 1.4 W/(m2.K) 3

1.4
 
< Umax  ≤ 1.8 W/(m2.K) 2

1.8
 
< Umax  ≤ 2.2 W/(m2.K) 1

2.2
 
< Umax ≤ 2.5 W/(m2.K) 0
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Nieuwbouw en renovatie > Energie > Temperatuurdemping 

Glas

Maximale U-waarden glas

W/(m2.K) 

Score

U max ≤  0.6 W/(m2.K) 4

0.6
 
< Umax ≤ 0.9 W/(m2.K) 3

0.9
 
< Umax ≤ 1.1 W/(m2.K) 2

1.1
 
< Umax ≤ 1.3 W/(m2.K) 1

1.3
 
< Umax ≤ 1.6 W/(m2.K) 0

Evaluatie 
De U-waarden worden aangetoond via een berekening in overeenstemming met de norm NBN B62-
002 (2003) en NBN EN ISO 6946. De eisen betre� en alle opake delen. Voldoet één niet, dan valt men 
buiten de beoogde categorie.
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Groep 2: energie
Niveau zone en bouwdeel

Temperatuurdemping
Gewichtsfactor: 0.5

Hoe groter de temperatuurdemping van een zone, des te e�  ciënter wordt nachtventilatie. De tem-
peratuurdemping hangt onder andere af van de admittantie van alle binnenwanden, de vloeren, de 
plafonds en de gevels en van het percentage en het soort beglazing. 

Score 
De score hangt af van hoe zwaar en hoe gemakkelijk de zware delen warmte kunnen opnemen:

Toegankelijk capaciteit Score

Plafonds, vloeren en binnenwanden zwaar en toegankelijk 4

Plafonds of vloeren enerzijds, binnenwanden anderzijds zwaar en 
toegankelijk

3

Plafonds en vloeren zwaar en toegankelijk 2

Plafonds of vloeren zwaar en toegankelijk 1

Volledige constructie licht, of/en 
Plafonds, vloeren en binnenwanden afgeschermd door isolerende 
lagen (computervloer,gesloten vals plafond, )

0

Evaluatie 
In eerste instantie zijn de plannen bepalend. Kan daarop afgelezen worden in welke categorie men 
valt, dan komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt 

een de� nitieve score gegeven. 
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Groep 3: milieu en duurzaamheid4.3 

Duurzaamheid in de meer strikte zin van het woord zou in principe gekwanti� ceerd moeten worden 
via een levenscyclusanalyse en -evaluatie op gebouwniveau. In deze handleiding wordt de evaluatie 
beperkt tot 5 elementen: ligging, voorzieningen, levensduur, water- en materiaalgebruik.

Groep 3: milieu en duurzaamheid
Ligging

Gewichtfactor: 3

Score
Bepalend is de ligging van het kantoorgebouw ten opzichte van het dichtst bijzijnde regionaal sta-
tion, het dichtbij zijnde plaatselijke station, het dichtst bijzijnde busstation en het dichtst bijzijnde 
metrostation:

Eis Score

Gebouw op minder dan 500 meter van het dichtst bijzijnde regionaal station 4

Gebouw op minder dan 750 meter en meer dan 500 meter van het dichtst bijzijnde 
regionale station maar minder dan 400 meter van het dichtst bijzijnde busstation, 
metrostation of plaatselijke station

3

Gebouw op minder dan 750 meter en meer dan 500 meter van het dichtst bijzijnde 
station maar meer dan 400 meter van het dichtst bijzijnde busstation, metrostation 
of plaatselijke station

2

Gebouw op meer dan 750 meter van het dichtst bijzijnde station maar minder dan 
400 meter van het dichtst bijzijnde busstation, metrostation of plaatselijke station

1

Gebouw op meer dan 750 meter van het dichtst bijzijnde station en meer dan 400 
meter van het dichtst bijzijnde busstation, metrostation of plaatselijke station

0

Evaluatie
Op stadsplan. De afstand die met de eisen bedoeld wordt, is de wandelafstand tot het gebouw en 
niet de afstand in vogelvlucht.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Voorzieningen

Gewichtfactor: 3

Bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen dient men rekening te houden met drie groepen: 
dienstwagens, privé-wagens van ambtenaren en wagens van bezoekers. Wat betreft de nodige par-
keervoorzieningen geldt volgens een beslissing van de Vlaamse Regering, d.d. 2 september 2005 
(VR/PV/2005/31) volgende norm: 1 parkeerplaats per 10 personeelsleden en 1 parkeerplaats per 
dienstvoertuig. Deze staan in de scoretabel aangeduid als ‘nodige parkeervoorzieningen’. Als meer-
waarden gelden de voorzieningen voor � etsers en het feit of minder vervuilende LPG-wagens de 
parking binnen mogen.

Score
Het is niet toegelaten niet te voldoen aan de beslissing van de Vlaamse Regering betreft de nodige 
parkeervoorzieningen.
De score wordt dan:

Eis Score

De nodige overdekte parkeervoorzieningen zijn gepland. De overdekte parking is bo-
vendien toegankelijk voor LPG-wagens, d.w.z. er is een gasdetectiesysteem aanwezig. 
Er is ook een beveiligde � etsenstalling dicht bij de meest courante ingang met dou-
ches, omkleedruimte en opbergmogelijkheden.

4

De nodige overdekte parkeervoorzieningen zijn gepland. De overdekte parking is ech-
ter niet toegankelijk voor LPG-wagens, d.w.z. er is geen gasdetectiesysteem aanwezig, 
maar er is wel parkeergelegenheid buiten voor dit type wagens. Er is ook een bevei-
ligde � etsenstalling dicht bij de meest courante ingang met douches, omkleedruimte 
en opbergmogelijkheden. 

3

De nodige overdekte parkeervoorzieningen zijn gepland. De overdekte parking is  
echter niet toegankelijk voor LPG-wagens, d.w.z. er is geen gasdetectiesysteem aan-
wezig én er is geen parkingmogelijkheid buiten voor dit type wagens. Er is wel een 
beveiligde � etsenstalling met douches, omkleedruimte en opbergmogelijkheden. 
of
De nodige overdekte parkeervoorzieningen zijn gepland. De overdekte parking is bo-
vendien toegankelijk is voor LPG-wagens, d.w.z. er is een gasdetectiesysteem aanwe-
zig. Er zijn echter geen speci� eke voorzieningen voor � etsers.

2

De nodige overdekte parkeervoorzieningen zijn gepland. De overdekte parking is  
echter niet toegankelijk voor LPG-wagens, d.w.z. er is geen gasdetectiesysteem aan-
wezig. Er zijn geen speci� eke voorzieningen voor � etsers.
of
De nodige parkeervoorzieningen zijn in open lucht gepland samen met een bevei-
ligde � etsenstalling met douches, omkleedruimte en opbergmogelijkheden. 

1

De nodige parkeervoorzieningen zijn in open lucht gepland maar er zijn geen speci-
� eke voorzieningen voor � etsers.

0

Evaluatie
In eerste instantie zijn de plannen bepalend. Kan daarop afgelezen in welke categorie men valt, dan 
komt er een voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt een de-
� nitieve score gegeven.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Levensduur

Gewichtsfactor: 5

Levensduur betreft de als ‘normaal’ ervaren tijdspanne dat een gebouw en zijn bouwdelen, mits het 
juiste onderhoud, functioneel blijven. Het woord ‘normaal’ slaat bij binnenafwerking op maximaal 
twee decennia. Daken en gevels daartegen moeten veel langer goed functioneren, al zijn afwer-
kingslagen zoals verf of een dakafdichting door natuurlijke veroudering al na 15-20 jaar aan ver-
vanging toe. Het woord veroudering omvat in deze alle fysisch, biologisch en chemisch niet uit te 
sluiten degradatie, die, als ze veel sneller dan ‘normaal’ gebeurt, ‘schade’ wordt genoemd. De dra-
gende structuur ten slotte dient het 50 jaar en meer uit te houden, zonder voor onoverkomelijke 
duurzaamheidproblemen te zorgen. 

Als noodzakelijke randvoorwaarden voor een normale levensduur hebben we:
Een bouwfysisch/bouwkundig correct ontwerp. Voldoende sterke en stijve structuur, de nodige − 
zetting- en uitzettingvoegen, een juiste opbouw van de verschillende bouwdelen, enz.
Een correcte materiaalkeuze. Dit betekent dat men materialen gebruikt die de mechanische en − 
atmosferische belasting, eigen aan de plaats in de sectie en de aard van het bouwdeel, aankun-
nen zonder versneld te degraderen.
Een juist onderhoud. Onderhoud betekent zowel het tijdig vervangen van lagen en afwerkingen − 
met een kortere levensduur als het reinigen, bijwerken en herafwerken van buiten en binnenvlak-
ken

Omgevingsfactoren die een grote impact hebben op de levensduur zijn wisselende mechanische 
belasting, vocht, temperatuur, licht en  UV. Ook de tijd speelt een belangrijke rol. In dat geheel van 
factoren is vocht globaal de belangrijkste. Vandaar dat we de vochthuishouding onderdeel gemaakt 
hebben van het scoresysteem. Op de andere factoren zijn veel moeilijker scores te kleven. We kun-
nen dan ook moeilijk meer doen dan eisen dat het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van 
een nieuw of te renoveren gebouw rekening houdt met en steunt op de kennis die in Technische 
voorlichtingen van het WTCB, ATG’s, normen en handboeken zit opgeslagen. 

Vochthuishouding
Als vochtbronnen zijn te bekijken:

Bouwvocht. Mag geen schade veroorzaken, zij het door condensatie in lagen die niet vochtig − 
mogen worden (de warmte-isolatie), zij het door een veel te trage droging en daardoor lange tijd 
een hogere U-waarde dan wenselijk (cellenbeton), zij het door een grote kans op aantasting van 
de bouwvochtige laag zelf, zo die vochtgevoelig is (hout, van hout afgeleide producten), zij het 
door herbevochtiging bij een te vroeg afdekken met een dampremmende laag (blaasvorming in 
vloerbekledingen)
Opstijgend vocht. Dient vermeden door juist geplaatste horizontale waterdichte lagen− 
Regendoorslag. Onderstelt dat de gevels en het dak correct zijn opgebouwd. Drie keuzen: − 

Bu� erende wanden
Eéntrap regenwering (buitenvlak is drainagevlak, amper een bu� erende laag)
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Tweetrap regenwering (buitenvlak is drainagevlak, buitenste laag al dan niet bu� erend, 
spouwzijde buitenlaag drainagevlak, binnendeel luchtdicht)

Schimmel. Op het binnenoppervlak van de schil moet de temperatuurfactor overal hoger blijven − 
dan 0.7
Oppervlaktecondensatie. Zelfde eis als bij schimmel− 
Inwendige condensatie. Uitsluiten vraagt:− 

Een voldoende luchtdichtheid van alle opake delen (gemiddelde luchtpermeantie<1E-5 
kg/(m2.s.Pa) bij een luchtdrukverschil van 1 Pa)

Indien nodig een voldoende di� usiedikte aan de binnenzijde van de warmte-isolatie of 
een voldoende dampdoorlatende buitenafwerking

Bij plaatsing van een dampdichte laag erop letten dat mee met de warmte-isolatie geen bouwvoch-
tige laag wordt opgesloten tussen damprem en een dampdichte buitenafwerking

Score
Het is niet toegelaten dat er kwalitatief niet aan de eisen voldaan wordt.
De score hangt dan af hoe grondig de studie gebeurde:

Score

Via een statistische studie wordt aangetoond dat de betrouwbaarheid 
van de voorgestelde oplossingen  groter is dan 95%

4

Via een deterministische studie wordt aangetoond dat geen vochtpro-
blemen te verwachten zijn

2

Er wordt kwalitatief aan alle eisen voldaan, zonder kwantitatieve ana-
lyse

0

Evaluatie 
In eerste instantie zijn de plannen en de bijhorende studie bepalend. Kan daarop afgelezen dat 
kwantitatief aan alle eisen voldaan is, dan komt er, afhankelijk van de kwaliteit van de studie, een 
voorlopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt een de� nitieve score 
gegeven.

Opmerking
Bij analyses van het warmte, lucht en vochtgedrag bestaat niet zoiets als een ‘veiligheidcoë�  ciënt’. 
Wel kan men de betrouwbaarheid van een oplossing nagaan. Dat gebeurt door de randvoorwaar-
den, beginvoorwaarden, materiaaleigenschappen en onzekerheden in opbouw binnen zekere gren-
zen te variëren en te kijken hoe groot de kans is dat een ontoelaatbare situatie ontstaat. Commerci-
eel beschikbare computerpaketten voor het berekenen van het warmte, lucht en vochttransport in 
bouwdelen zijn: WUFI, MATCH en DELPHIN. Daarnaast bestaan er eenvoudiger rekenmodellen, die, 
mits goed gebruikt, zeer nuttig zijn.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Watergebruik

Gewichtsfactor: 3

 Mogelijke ingrepen:
Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het automatisch spoelen van urinoirs en het − 
manueel spoelen van de toiletten. 
Is de opvang groter dan nodig voor spoeling, dan worden ook de dienstkranen op regenwater − 
aangesloten. Bij de kranen komt dan wel een aanduiding ‘Niet drinkbaar’
Kranen van lavabo’s starten en stoppen automatisch. − 
Douches, zo die er zijn, zijn uitgerust met een spaarkop. Toiletten hebben een spaartoets.− 

Score
De score hangt af van wat van de vier genoemde punten is gerealiseerd:

Score

Regenwater gebruikt voor toiletten en dienstkranen, kra-
nen starten en stoppen automatisch, douches uitgerust met 
spaarkop, toiletten uitgerust met spaarknop

4

Regenwater gebruikt voor toiletten, kranen starten en stop-
pen automatisch, douches uitgerust met spaarkop, toiletten 
uitgerust met spaarknop

3

Geen regenwatergebruik, kranen starten en stoppen auto-
matisch, douches uitgerust met spaarkop, toiletten uitgerust 
met spaarknop

2

Geen regenwatergebruik, toiletten uitgerust met spaarknop 1

Geen van alle 0

Evaluatie 
In eerste instantie zijn het bestek en de plannen bepalend. Worden daarin de eisen opgesomd en 
blijkt uit de installatieplannen dat één en ander zou moeten zijn gerealiseerd, dan komt er een voor-
lopige score. Bij oplevering gebeuren de feitelijke vaststellingen en wordt een de� nitieve score ge-
geven.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Materiaalgebruik

Gewichtfactor: 6

Heeft men bij de bouw, de afwerking en het bemeubelen de keuze tussen materialen, die wat be-
treft eigenschappen en gedrag gelijkwaardig zijn, dan wordt datgene met de laagste milieu-impact 
gekozen. Omgekeerd is, als de andere eigenschappen en het gedrag voor de toepassing, welke men 
voor ogen heeft, te wensen overlaten, een lage milieu-impact geen voldoende reden om een ma-
teriaal te nemen. Milieu-impact slaat zowel op de productie als het gebruik. Qua productie vormt 
hardhout een goed voorbeeld. Het dient van plantages te komen waar duurzame houtbouw wordt 
toegepast. Voor afwerkingmaterialen zijn de belangrijke punten bij gebruik: de emissies (VOC’s, for-
mol, phtalaten) en het feit of het materiaal allergische reacties kan veroorzaken. Bij tapijt komen daar 
stof en het elektrostatische opladen bij. 

Score
De score hangt af van hoeverre met volgende elementen rekening wordt gehouden:

Score

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label
Ontwerper of aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat alle gebruik-2. 
te afwerkingmaterialen emissiearm zijn
50 % van de materialen voldoen aan de milieuverklaringen van het type I (volgens de 3. 
ISO 14020), welke rekening houden met de volledige levenscyclus van het product en 
voorwerp uitmaken van een onafhankelijke controle

4

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label
Ontwerper of aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat alle gebruik-2. 
te afwerkingmaterialen emissiearm zijn
Aan de derde eis van een score 4 wordt niet voldaan3. 

3

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label.
Ontwerper en aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat de meeste 2. 
gebruikte afwerkingmaterialen emissiearm zijn
Aan de derde eis voor een score 4 wordt niet voldaan3. 

2

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label
Aan de tweede eis voor een soore 2 en de derde eis voor een score 4 is niet voldaan2. 

1

Aan geen van de eisen voor een score 4 is voldaan 0

Evaluatie
Het aantal en de kwaliteit van de voorgelegde laboratoriumverslagen zijn bepalend voor de score.
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Bestaande gebouwen > Leefbaarheid en welzijn > Indeling   

Eisen voor bestaande gebouwen met score5 

Groep 1: leefbaarheid en welzijn 5.1 

Bij de eerste groep prestatie-eisen ligt de nadruk op het algemeen welzijn van gebouwgebruiker. 
Een gebouw en zeker een kantoor moet immers in eerste plaats een aangename leefomgeving vor-
men voor de personen die er werken.  Zoniet wordt het gebouw onleefbaar en/of onwerkbaar en zal 
het (op termijn) geen enkele functie meer kunnen vervullen. Uit hoofde van duurzaamheid, kunnen 
we vooropstellen dat kantoor zo geconcipieerd moet zijn dat het er een zo aangenaam mogelijk 
klimaat heerst waarin een mens optimaal presteert. 

Indeling  
In de beschrijving van de verschillende prestatie-eisen rond leefbaarheid en welzijn, zijn er 3 gro-
tere groepen te onderschijden. Eerst is er de toegankelijkheid van het gebouw. Vervolgens zijn er 
de verschillende vormen van comfort en tot slot komt het binnenmilieu (binnenluchtkwaliteit en 
ventilatie) aan bod.

Toegankelijkheid
Een eerste belangrijk aandachtspunt in de evaluatie is de algemene toegankelijkheid van het ge-
bouw. Een gebouw kan immers maar ten volle zijn functie vervullen als alle gebouwgebruikers er 
zonder bijkomende problemen toegang tot hebben. Speciale aandacht moet reeds vanaf de ont-
werpfase uitgaan naar mindervalide personen.

Comfort
Als tweede grote blok worden alle vormen van comfort bekeken, onderverdeeld in 4 blokken: ther-
misch, akoestisch, trillingen en visueel.  

Bij het thermisch comfort zijn er globale eisen voor de binnentemperatuur in zowel de winter- − 
als de zomerperiode. Daarnaast wordt ook lokale comfortproblemen zoals tocht en temperatuur 
tussen hoofd en voeten bekeken. 
Qua akoestiek worden er zowel eisen op gebouwniveau als bouwdeelniveau omschreven. Zo − 
wordt niet alleen het achtergrondgeluid beperkt, maar moet de constructie ook voldoende isole-
ren tegen lucht- en contactgeluid .
Op het vlak van trillingen mag er geen hinder ondervonden worden van verkeer, trein of metro.− 
Verder moet er voldoende licht in de kantoorruimte zijn (zowel van verlichting als van daglicht)− 
om visueel een aangenaam klimaat te  creëeren.

Binnenmilieu 
Als derde onderdeel wordt de binnenluchtkwaliteit en ventilatie van het kantoor onder de loep 
genomen. Dit gebeurt enerzijds door eisen rond CO2-concentratie en de frisheid van de lucht te 
formuleren en anderzijdes door de debieten voor bewuste en mogelijkheden tot piekventilatie te 
controleren.

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Toegankelijkheid
Gewichtfactor: 4

Het kantoorgebouw is integraal toegankelijk, d.w.z. dat de hele keten van toegankelijkheid langs-
heen de route van buiten of vanuit de parkeergarage tot op de werkplek aangepast is, niet alleen aan 
personen met motorische beperkingen, maar ook aan personen met visuele, auditieve en mentale 
beperkingen. Dat ruime functionele criterium is moeilijk in prestatie-eisen om te zetten. Daarom 
moet een toegankelijkheidsbureau de eventuele knelpunten opsporen en melden. Wat volgt is een 
niet limitatief overzicht van elementen, die bij zulke controle aan bod komen:

Parking
Ondergrond vlak en rolstoelvast− 
Voldoende aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen voor gehandicapten,  groot genoeg − 
en goed aangeduid
Bediening om toegang te krijgen tot de parking goed zichtbaar en gebruiksvriendelijk voor een − 
persoon met een beperking

Van parking / straatzijde naar ontvangbalie
Routes drempelvrij− 
Bij niveauverschillen moet er naast een trap een toegankelijk liftsysteem of toegankelijk hellend − 
vlak aanwezig zijn 
Routes voldoende breed en obstakelvrij, ook ter hoogte van eventuele versmallingen en voorzien − 
van voldoende contrast zodat de ontvangbalie ook makkelijk te vinden is voor een persoon met 
een visuele beperking
Deuren op de route voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een be-− 
perking
Ontvangstbalie duidelijk zichtbaar en gebruiksvriendelijk voor een persoon met een beperking− 

Hoofdingang
Drempelvrij− 
Bij niveauverschillen moet er naast een trap een toegankelijk liftsysteem of toegankelijk hellend − 
vlak aanwezig zijn.
Hoofdingang duidelijk zichtbaar, duidelijk te onderscheiden van de rest van het gebouw− 
Glazen deuren / wanden voorzien van voldoende contrastmarkering− 
Deur voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een beperking− 
Bij een tourniquetdeur moet er een naastliggende alternatieve toegankelijke deur zijn− 

Interne routes
Drempelvrij− 
Indien niveauverschillen aanwezig: naast trap bijkomend toegankelijk liftsysteem of toegankelijk − 
hellend vlak aanwezig
Routes voldoende breed en obstakelvrij, ook ter hoogte van eventuele versmallingen en voorzien − 
van voldoende contrast zodat de ontvangbalie ook makkelijk te vinden is voor een persoon met 
een visuele beperking
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Deuren voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een beperking− 
Vloer- en wandafwerking allergievriendelijk (o.a. geen vast tapijt)− 

Lokalen
Voldoende circulatieruimte aanwezig− 
Deuren zijn voldoende breed en zelfstandig te bedienen door een persoon met een beperking− 
Vloer- en wandafwerking allergievriendelijk (o.a. geen vast tapijt)− 

Sanitair
Voldoende aangepaste toiletten die door hun afmeting en inrichting zelfstandig bruikbaar zijn − 
door personen met een beperking

Signalisatie
De verschillende ruimten zijn eenvoudig te vinden, aangeduid door voldoende en duidelijk lees-− 
bare bewegwijzering, uniform voor heel het gebouw
Op gevaarlijke punten, bvb. aan trappen, voldoende contrastmarkering voorzien voor personen − 
met een visuele beperking

Bedieningselementen
Goed zichtbaar (in contrast met achterliggende wand / omgeving)− 
Eenvoudig te bedienen− 
Bereikbaar opgesteld zodat het ook voor rolstoelgebruikers en kleine mensen bruikbaar is− 

Score

Eis Score

Na controle bevestigt het toegankelijkheidsbureau dat, als er al knelpunten zijn, die 
alle kunnen opgelost, en,
De knelpunten worden e� ectief opgelost

4

Bij controle na oplevering en inrichting bevestigt het toegankelijkheidsbureau dat, 
als er al knelpunten overblijven, die alle kunnen worden opgelost, maar
Enkel minder zwaar wegende punten blijken niet aangepast (of/of, niet en/en):

Voltapijt in plaats van geen tapijt• 
Contrastmarkering aan trappen minder uitgesproken dan wenselijk• 
Contrasten tussen bediningselementen en achterliggende wand minder uitge-• 
sproken dan wenselijk

2

Na controle bevestigt het toegankelijkheidsbureau dat eventuele knelpunten niet 
kunnen worden opgelost

0

Evaluatie
Rapportering door een toegankelijkheidsbureau. Vooraleer gehuurd wordt zijn er de feitelijke vast-
stellingen en wordt de score toegekend
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Globaal, koude jaarhelft

Gewichtsfactor: 1

Algemeen mag bij een metabolisme van 1.2 Met en een kledij van 1 Clo (voor de koude jaarhelft) 
binnen de gebruiksruimte van elk lokaal of elke ruimte waar mensen werken, de Predicted Mean 
Vote (PMV) tijdens de werkuren niet buiten het interval -0.5 / +0.5 liggen. Voor de berekening ervan 
verwijzen we naar de normen ISO 7730, ANSI/ASHRAE 55-2004 en EN 13779. Tot de koude jaarhelft 
horen alle maanden, waarvan de maandgemiddelde temperatuur onder de 12°C ligt.

Score
Praktisch fungeert de e� ectieve temperatuur θr als bepalende comfortgrootheid. Die wordt gegeven 
door 0.5 θa + 0.5 θR met θa de luchttemperatuur en θR de stralingstemperatuur. Bij een metabolisme 
van 1.2 Met en een kledij van 1 Clo ligt de comfortwaarde bij 21°C (minimaal aantal klagers). Daarbij 
speelt de relatieve vochtigheid van de binnenlucht amper een rol. Toch is uit hoofde subjectief erva-
ren luchtkwaliteit een waarde binnen het interval 30%-65% aan te bevelen.
De score hangt tijdens de maanden met een gemiddelde temperatuur onder 12°C af van de schom-
meling van de e� ectieve temperatuur rond 21°C tijdens de werkuren in alle lokalen en ruimten waar 
mensen werken:

Schommeling Score

20.5 ≤ θr ≤ 21.5°C 4

20 ≤ θr ≤ 22°C 3

19 ≤ θr  ≤ 23°C 2

18 ≤ θr   ≤ 24°C 1

θr  ≤18°C of 24°C≤ θr 0

Evaluatie
Via meting van de comfortparameters wordt nagegaan wat de comfortkwaliteit is. Die metingen 
gebeuren tijdens de winter met een comfortmeter die de vier comfortparameters (luchttempera-
tuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid, relatieve vochtigheid) kan loggen. Voor de meting worden 
drie kantoren willekeurig uitgekozen, waarna men in elk gedurende een volledige werkdag op één 
enkele plaats op halshoogte van een zittende de comfortcondities volgt. Het slechtste resultaat be-
paalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Globaal, warme jaarhelft

Gewichtsfactor: 1

In de warme jaarhelft moet het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingen tijdens de werkuren 
(GTO-uren) kleiner blijven dan 100. De GTO-uren vindt men door tussen 15 april en 15 oktober de som 
te maken van de uurgemiddelde gewichtsfactoren WF. Op hun beurt worden die gegeven door:

PMV WF

PMV WF PMV PMV PMV

≤ =

> = + + −

0 5 0

0 5 0 47 0 22 0 97 0 392 3 4

.

. . . . .

met PMV: = −( )+



L M A0 303 0 036 0 028. exp . . . MA is daarbij het metabolisme in W per m2 li-

chaamsoppervlakte en L het comfortde� cit. Dat laatste hangt af van het warmteaandeel in het me-
tabolisme en de omgevingsparameters luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve luchtsnel-
heid en relatieve vochtigheid. Voor de berekening ervan verwijzen we naar de normen ISO 7730, 
ANSI/ASHRAE 55-2004 en EN 13779.

Kantoorgebouwen met luchtbehandeling

Score
Nemen we een metabolisme van 1.2 Met en een kledij van 0.5 Clo (voor de warme jaarhelft), dan ligt 
op hete dagen (daggemiddelde buitentemperatuur hoger dan 25°C) de gewenste e� ectieve tempe-
ratuur binnen bij 25°C (minimaal aantal klagers). Voor dagen, waar de daggemiddelde temperatuur 
boven 12°C maar lager dan 25°C blijft, wordt de gewenste e� ectieve binnentemperatuur:

θ θr opt e, = + −( )21 4
13

12

De score hangt af van het interval waarin de schommeling tussen maximum en minimum e� ectieve 
binnentemperatuur zich tijdens de werkuren situeert:

Schommeling Score

θr,opt- 0.5 ≤ θr ≤ θr,opt+ 0.5°C 4

θr,opt- 1 ≤ θr ≤ θr,opt+ 1°C 3

θr,opt- 2 ≤ θr ≤ θr,opt+ 2°C 2

θr,opt- 3 ≤ θr ≤ θr,opt+ 3°C 1

θr < θr,opt- 3°C of θr > θr,opt+ 3°C 0

Op hete dagen zou de relatieve vochtigheid onder 70% moeten blijven. Op frissere dagen gelden 
dezelfde waarden als bij verwarming.

Evaluatie
Via meting van de comfortparameters wordt nagegaan wat de comfortkwaliteit is. Die metingen ge-
beuren op zomerse dagen met een comfortmeter die de vier comfortparameters (luchttemperatuur, 
stralingstemperatuur, luchtsnelheid, relatieve vochtigheid) kan loggen. Voor de meting worden drie 
burelen willekeurig uitgekozen, waarna men in elk gedurende een volledige werkdag op één plaats 
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op halshoogte de comfortcondities volgt. Het slechtste resultaat bepaalt de score.

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen

Score
Ook hier wordt de kwaliteit van het thermische comfort bepaald door de e� ectieve binnentempera-
tuur. Die is nu functie van de maandelijks gemiddelde buitentemperatuur. De score hangt daarbij af 
van de grenslijnen waartussen de e� ectieve temperatuur tijdens de werkuren varieert:
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Grenslijnen Score

Binnen 1 4

Binnen 2 3

Binnen 3 2

Binnen 4 1

Buiten 4 0

Evaluatie
Zie gebouwen met luchtbehandeling. Het slechtste resultaat bepaalt de score.

Opmerking
Bij gebouwen waar een deel van de kantoren een luchtbehandeling heeft en een deel natuurlijk is 
geventileerd, bepaalt het slechtste resultaat van de twee scores de de� nitieve score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Tocht

Gewichtsfactor: 1

Normale procedure
Het aantal ontevredenen (draft rate DR) wordt gegeven:

DR v v T
v m s v

a a a u

a a

= −( ) −( ) +( )
< → =

34 0 05 0 37 3 14
0 05 0

0 62
θ . . * . (%)

. / .

.

005
100 100

m s
DR DR

/
% %> → =

 
met θa de luchttemperatuur in  °C, va de gemiddelde luchtsnelheid per 3 minuten in m/s, beide op 
halshoogte en Tu de turbulentiegraad in %. 

Score
De score hangt af van de DR-waarde die op een zomerdag binnen het gebruiksvolume van een zit-
tende medewerker gedurende 50 of 90% van de werktijd niet overschreden wordt:

DR90, DR50 Score

DR90 ≤ 10 % 4

10 < DR90 ≤ 15 % 3

15 < DR90 ≤ 20 % 2

20 % < DR90 1

20 % < DR50 0

Evaluatie
Via meting van de comfortparameters wordt nagegaan wat de DR-waarde is. Die metingen gaan 
samen met de 3 metingen van het zomercomfort. Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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Alternatief
Zijn geen metingen van DR mogelijk, dan wordt de turbulentiegraad gelijk aan 35% en de luchttem-
peratuur gelijk aan de e� ectieve temperatuur gesteld.  

Score
De score hangt daarmee af van de luchtsnelheid die op een zomerdag binnen het gebruiksvolume 
van een zittende medewerker gedurende 50 of 90% van de werktijd niet overschreden wordt:

v90, v50 Score

v90 ≤ 0.12 m/s 4

0.12 < v90 ≤ 0.18 m/s 3

0.18 < v90 ≤ 0.22 m/s 2

0.22 m/s < v90 1

0.22 m/s < v50 0

Evaluatie 
Via meting van de luchtsnelheid wordt nagegaan wat de werkelijke score is. Die metingen gebeuren 
op dezelfde wijze als de 3 metingen van het zomercomfort, zij het nu enkel met een anemometer. 
Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Thermisch comfort
Verschil in luchttemperatuur tussen hoofd en voeten

Gewichtsfactor: 1

Score 
De score wordt bepaald door het verschil tussen de luchttemperatuur op hoofdhoogte en de tem-
peratuur op enkelhoogte, dat gedurende 50% of 90% van de werktijd bij een zittende medewerker 
niet overschreden wordt:

Verschil Score

∆θ90 < 3 °C 4

3 <∆θ90 ≤ 4 °C 3

4 °C<∆θ90 ≤ 4.5 °C 2

4.5 °C< ∆θ90 1

4.5°C<∆θ50 0

Evaluatie
De evaluatie gebeurt gelijktijdig met die voor het globale comfort en tocht. Alleen heeft men voor 
de meting een verticaal statief, twee thermokoppels, het ene op enkelhoogte en het andere op 
hoofdhoogte, en een logger nodig. Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Akoestisch comfort
Achtergrondgeluidsniveau

Gewichtsfactor: 2

Voor het achtergrondgeluidsniveau (straatlawaai plus installaties) en het geluid dat uit andere loka-
len komt gelden volgende eisen:

Auditoria  ≤ NR 25

Kantoorruimte, vergaderzalen  ≤ NR 35

Archief, sanitair, magazijn, liften  ≤ NR 40

Lobby, restaurant  ≤ NR 45

Parking  ≤ NR 55

Technische ruimte  ≤ NR 70

Stookplaats  ≤ NR 75

Score
Het is niet toegelaten dat kantoren, vergaderzalen en auditoria niet aan de opgesomde eisen vol-
doen. 
De score zelf hangt af van hoeveel en welke ruimten aan de eis voldoen:

Meetresultaat Score

Alle ruimten voldoen en 
in de kantoren en de vergaderzalen ligt de NR-waarde onder 32 dB

4

Alle ruimten voldoen en 
in de vergaderzalen ligt de NR-waarde onder 32 dB

3

Alle ruimten voldoen aan de eisen 2

Alle ruimten, met uitzondering van de parking, de technische ruimten en de 
stookplaats, voldoen aan de eisen

1

Enkel de burelen, de vergaderzalen en de auditoria voldoen aan de eisen 0

Evaluatie 
In de verschillende ruimten wordt gedurende 10 minuten het werkelijke equivalente achtergrond-
niveau in dB(A) gemeten. Dat gebeurt met de ramen gesloten, de ruimte gemeubeld, de verlichting 
aan, de HVAC in werking maar de ruimte verder niet in gebruik. Van het resultaat in dB(A) wordt 5 dB 
afgetrokken om tot de NR-waarde te komen.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau bouwdeel

Akoestisch comfort
Isolatie tegen lucht en contactgeluid

Gewichtsfactor: 1

In overeenstemming met de norm worden twee comfortniveaus onderscheiden: 70% tevredenen 
(niveau 1) en 90% tevredenen (niveau 2):

Luchtgeluid

Bouwdelen Niveau 1

DnT,w

Niveau 2

DnT,w

Scheidingsmuren ≥ 35 dB ≥ 43 dB

Vloeren ≥ 54 dB ≥ 58 dB

Gevels (LA1,2m,i 
≤ 60 dB) ≥ 30 dB ≥ 30 dB

 (60< LA1,2m,i 
≤ 65 dB) ≥ 30 dB ≥ 32 dB

 (65< LA1,2m,i ≤ 70 dB) ≥ 34 dB ≥ 36 dB

 (70 dB< LA1,2m,i) ≥ 38 dB ≥ 40 dB

Contactgeluid

Bouwdelen Niveau 1

L’nT,w

Niveau 2

L’nT,w

Vloeren ≤ 58 dB ≤ 50 dB

Score
Een lucht- en contactgeluidisolatie slechter dan niveau 1 is niet toegelaten.
De score zelf wordt dan:

Eis Score

De isolatie tegen lucht- en contactgeluid voldoet aan niveau 2 4

Enkel de isolatie tegen contactgeluid voldiet aan niveau 2, de 
isolatie tegen luchtgeluid haalt niveau 1

2

De isolatie tegen lucht- en contactgeluid voldoet aan niveau 1 0

Evaluatie 
Na meting van de lucht- en de contactgeluidenisolatie tussen minimaal drie ruimten, wordt een de-
� nitieve score gegeven. Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Trillingscomfort
Gewichtsfactor: 2

Voelbare trillingen als gevolg van verkeer, metro en trein veroorzaken hinder voor de gebouwge-
bruikers. De beoordeling ervan steunt op een continue meting van de trillingsnelheid of -versnel-
ling in diverse richtingen en de omrekening ervan naar onderste (A1), bovenste (A2) en equivalente 
sterkte (A3), conform:

SBR, 2002, Trillingen: hinder voor personen in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn, deel B, − 
Van Marken, 36 pp
DIN 4150-2, 1999, Erschütterungen im Bauwesen-Einwirkungen auf Menschen in Gebauden.− 

Score

A1 A2 A3 Score

A1 ≤ 0.1 A2 ≤ 0.4 A3 ≤ 0.05 4

A1 ≤ 0.1 A2 ≤ 0.4 0.05<A3 ≤ 0.07 3

0.1<A1 ≤ 0.15 A2 ≤ 0.4 0.05<A3 ≤ 0.07 2

0.1<A1 ≤ 0.15 0.4<A2 ≤ 0.6 0.05<A3 ≤ 0.07 1

A1>0.15 A2>0.6 A3>0.07 0

Evaluatie 
In drie ruimten wordt gedurende een volledige werkdag van acht uren de werkelijke trillingsterkte 
gemeten. Dat gebeurt als beschreven in SBR, 2002, Trillingen: hinder voor personen in gebouwen, 
meet- en beoordelingsrichtlijn, deel B, Van Marken, 36 p. Het slechtse resultaat bepaalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw
Visueel comfort

Verlichtingsterkte
Gewichtsfactor: 2

Eisen

Verlichtingsterkte op het horizontale vlak
Voor de verlichtingssterkte op het horizontale vlak wordt aangehouden:

Normaal Visueel

gehandicapten

Kantoorruimte 500 Lux 1000 Lux1

Lokaal voor precisietaken 1000 Lux

Lobby 500 Lux 500 Lux

Restaurant, keuken, serverlokaal 500 Lux

Sanitair 250 Lux 400 Lux2

Lift 200 Lux 200 Lux

Technische ruimte 200 Lux

Parking, archief 150 Lux

Schachten 50 Lux

1 Te realiseren met bijkomende werkplekverlichting
2 Enkel in de speciale toiletten 

Op die waarden is een afwijking naar onder ≤ 10% toegelaten. Bij ontwerp hanteert men de gegeven 
waarden plus 10%.

Uniforme verblindingindex
Dient in de kantoorruimte kleiner te zijn dan 19.

Kleurindex
Ligt in de kantoorruimte zo dicht mogelijk bij die van zonlicht. Vandaar: Ra>80.
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Score
Het is niet toegelaten dat de kantoren en lokalen voor precisietaken niet aan de opgesomde eisen 
voldoen.
De score zelf hangt af van welke ruimten beter doen dan de gegeven comforteisen:

Resultaat Score

Alle lokalen voldoen aan de eisen en bij de lokalen voor precisietaken en de  kan-
toren is de afwijking naar onder op de geëiste verlichtingssterkte <5% 

4

Alle lokalen voldoen aan de eisen en bij de lokalen voor precisietaken is de afwij-
king naar onder op de geëiste verlichtingssterkte <5%

3

Alle opgesomde ruimten voldoen aan de eisen 2

De kantoren, de lokalen voor precisietaken, het restaurant, de keuken en het ser-
verlokaal voldoen aan de eisen

1

De kantoren en de lokalen voor precisietaken voldoen aan de eisen 0

Evaluatie 
Op minstens drie plaatsen wordt de werkelijke verlichtingssterkte in de verschillende ruimten ge-
metn. Die meting gebeurt ‘s winters, bij maximale verlichting met de deuren en ramen gesloten en 
de ruimte gemeubeld. Bij de inidviduele kantoren meet men horzontaal op het werkvlak. Bij de land-
schapkantoren meet men horizontaal op drie werkvlakken, waarvan één dich t bij een verlichtings-
armatuur en twee er verder vanaf. Als  representatieve waarde wordt in elke ruimte het gemiddelde 
van de metingen genomen.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau bouwdeel

Visueel comfort
Lichttoetreding

Gewichtsfactor: 1

Eisen
Als men optimaal van daglicht wil genieten in een kantoor, dan moet de glasoppervlakte minimaal 
1/5de van de vloeroppervlakte bedragen en het gebruikte glas een voldoende hoge lichttoetreding 
absoluut kennen, dat in combinatie met een zo laag mogelijke warmtedoorgangscoë�  ciënt en een 
e�  ciënte zonwering (zie verder). 

Score
De score wordt bepaald door de LTA-waarde van het glas in de kantoren bij opgetrokken zonwering 
en door de glasoppervlakte:

X=LTA*Aw/A� 
1 Score

X ≥ 0.16 4

0.16 > X ≥ 0.14 3

0.14 > X ≥ 0.12 2

0.12 > X ≥ 0.09 1

X < 0.09 0

1 A�  : vloeroppervlakte, Aw : raamoppervlakte

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling en berekening van het product van de verhouding glas tot vloeroppervlakte 
in alle kantoren (andere ruimten niet meenemen!) met de absolute lichttoetreding van het glas. De 
slechtste waarde, die bij het overlopen van alle kantoren wordt gevonden, bepaalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Binnenluchtkwaliteit
CO2-concentratie

Gewichtsfactor: 1

Score
Een concentratie >1000 ppm bovenop de waarde buiten gedurende 10% van de tijd tijdens de werk-
uren is niet toegelaten. 
De score zelf hangt af van de concentratie die gedurende 90% van de tijd tijdens de werkuren in 
kantoren, vergaderzalen en auditoria niet overschreden wordt:

CCO2,90 bovenop de waarde buiten Score

< 400 ppm 4

400 < CCO2,90 ≤ 600 ppm 2

600 < CCO2,90 ≤ 1000 ppm 0

Evaluatie
In drie willekeurig gekozen kantoren wordt tijdens een volledige werkdag de werkelijke CO2-concen-
tratie gemeten. De waarde buiten wordt daarbij gelijk gesteld aan de concentratie die men tegen het 
einde van de nacht binnen meet. Is de bezetting onvolledig en wordt de ventilatiedebiet geregeld 
in functie van het aantal aanwezige personen, dan vermenigvuldigt men de gemeten concentratie 
bovenop de waarde buiten met de verhouding tussen het aantal personen bij volledig bezetting en 
het aantal aanwezigen tijdens de meting. Het slechtste resultaat bepaalt de score.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Binnenluchtkwaliteit
Subjectief ervaren frisheid van de binnenlucht

Gewichtsfactor: 1

Het percentage ontevredenen in kantoren, vergaderzalen en auditoria wordt gegeven door:

PD
h

=
− − − +( )





+ − − −
100

0 18 5 28 0 033 1 662
1 0 18 5 28 0 03

exp . . . .
exp . . . 33 1 662h+( )



.

 
met h de enthalpie van de binnenlucht, gelijk aan:
  h xv= + +( )1 008 2500 1 84. .θ θ      (kJ/kg)
Hierin is θ de temperatuur van en xv de dampverhouding.

Score
De score hangt af van de het aantal ontevredenen dat binnen het gebruiksvolume van een zitten-
de medewerker op een hete zomerdag gedurende 50% of 90% van de werktijd niet overschreden 
wordt:. Hierbij dienen we een onderscheid te maken tussen winter en zomer. ‘s Zomers vraag het 
thermisch comfort om hogere temperaturen binnen. Daardoor ligt de enthalpie van de lucht zonder 
meer hoger en neemt de kans dat er over de luchtkwaliteit geklaagd wordt, onherroepelijk toe. Van-
daar volgende indeling:

PD90 ‘s winters

θe  ≤ 12°C 1

PD90 ‘s zomers

θe  ≥ 25°C 1

Score

PD90 ≤ 10% PD90 ≤ 30% 4

10 < PD90 ≤ 15% 30 < PD90 ≤ 35% 3

15 < PD90 ≤ 20% 35 < PD90 ≤ 40% 2

20% < PD90 40% < PD90 1

20% < PD50 40% < PD50 0

1 θe  daggemiddelde buitentemperatuur

Bij de daggemiddelde buitentemperaturen tussen 12 en 25°C wordt lineair geïnterpoleerd tussen de 
grenswaarden voor beide temperaturen:

PD PD PD PD
e e( ) ( ) ( ) ( )
θ θ= ° +

° − °
−( )12 25 12

13
12

Evaluatie 
Via meting tijdens een volledige werkdag bij een volledige bezetting wordt op drie willekeurig geko-
zen plaatsen, nagegaan wat de PD-waarde is. Het slechtste resultaat bepaalt de score.

BoekVH012345678A.indb   76 7/03/2008   12:03:10



Be
w

us
te

 v
en

til
at

ie
 

uitgave  10/2007

77

Bestaande gebouwen > Leefbaarheid en welzijn > Bewuste ventilatie 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Bewuste ventilatie
Ventilatiedebieten

Kantoren met luchtbehandeling Gewichtsfactor: 2

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen Gewichtsfactor: 1

Deze eis heeft betrekking op de ventilatiedebiten van kantoren, vergaderzalen, de ontvangstruimte, 
receptie, keuken en het restaurant. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kantoorgebouwen 
met luchtbehandeling en natuurlijke geventileerde kantoorgebouwen. 

Kantoren met luchtbehandeling
Er wordt uitgegaan van de indeling in IDA-klassen, zoals gegeven in de norm NBN EN 13779:

Categorie Stroom aan buitenlucht Va 

per persoon en per uur (m3/(pers.h)

Grenzen Default waarde

IDA 1  Va > 54 72

IDA 2 36 < Va 
≤ 54 45

IDA 3 22 < Va 
≤ 36 29

Is het aantal personen sterk variabel, dan rekent men bij kantoorruimten met één werknemer per 15 
m2 vloeroppervlakte en bij vergaderzalen, ontvangstruimte en receptie met 1 aanwezige per 3.5 m2 
vloeroppervlakte.

Score
Ventilatie slechter dan IDA 3, is niet toegelaten.
De score zelf hangt af van welke klasse gehaald wordt:

Categorie Score

IDA 1 4

IDA 2 2

IDA 3 0

Evaluatie
Een controle is enkel mogelijk wanneer de ventilatielucht voor toevoer niet gemengd wordt met 
retour- of zonelucht. In dat geval wordt in drie willekeurig gekozen kantoorruimten met een lucht-
fuik de luchtstroom aan de toevoerroosters gemeten en gedeeld door het aantal aanwezigen. Het 
slechtste resultaat van de drie bepaalt de score
s een rechtstreekse controle nadien niet mogelijk, dan keert men terug naar de CO2-metingen en 
berekent uit de gemiddelde waarde over 8 uur het vermoedelijke debiet aan verse lucht per persoon 
bij volledige bezetting. 
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Formule in het geval dat de ventilatie niet geregeld wordt in functie van het aantal aanwezingen: 

V
c c

aantal aanwezige personen
aantal aanwezia

CO i CO e

=
−

20000

2 2, , ggen bij volledige bezetting
m pers









 ( )³ /

Als er wel geregeld wordt in functie van het aantal aanwezigen, dan wordt de term tussen () in de 
vergelijking gelijk aan 1. In de vergelijking is  cCO i2 ,  de CO2 concentratie in ppm binnen en cCO e2 ,   de 
CO2-concentratie in ppm buiten. Die laatste wordt gelijk gesteld aan de waarde die men tegen het 
einde van de nacht binnen meet. De berekening doet men voor de drie doorgemete kantoorruim-
ten. Het slechtste resultaat van de drie bepaalt de score.

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen
De  ventilatie wordt geëvalueerd via meting van de CO2-concentratie in de lucht.

Score

CCO2,90 bovenop de waarde buiten Score

< 400 ppm 4

400 < CCO2,90 ≤ 600 ppm 2

600 < CCO2,90 ≤ 1000 ppm 0

Evaluatie
Zie gebouwen met luchtbehandeling, controle van de ventilatie via de gemeten CO2-concentratie.
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Groep 1: leefbaarheid en welzijn
Niveau gebouw

Bewuste ventilatie
Piekventilatie

Kantoren met luchtbehandeling Gewichtsfactor: 0

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen Gewichtsfactor: 1

Kantoren met luchtbehandeling
In kantoren met luchtbehandeling wordt vaak geopteerd om vaste ramen te voorzien zodat de 
luchtbalans binnen in het gebouw niet verstoord kan worden door het openen van ramen.
Daarom is er in deze handleiding geopteerd deze eis niet mee te nemen voor dit type kantoren. 

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen 

Score

Score

In elk kantoor kan één of meerdere raamvleugels opengezet worden 4

Niet in alle kantoren kunnen één of meerdere raamvleugels worden 
opengezet

0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie5.2 

Energie levert de mens allerlei diensten. Een laag verbruik daarvoor is om vele redenen belangrijk. 
Fossiele brandsto� en zijn een schaars goed, waarmee zuinig dient omgesprongen. Ze verbranden, 
resulteert in CO2-, SO2-, NOx-, VOC - en stofemissies. CO2 is van alle broeikasgassen het meest voor-
komende en de hoofdoorzaak van een meer dan waarschijnlijk door de mens veroorzaakte globale 
opwarming. Een doorgedreven rationeel energiegebruik is de goedkoopste manier om de emissies 
te verminderen. Daarnaast zijn het gebruik van duurzame bronnen en het verzekeren van een op-
timaal rendement bij het verbranding van fossiele dragers belangrijke elementen. De drie samen 
noemt men het TRIAS ENERGETICA.

Indeling
 In de beschrijving van de verschillende prestatie-eisen die betrekken hebben op energie, wordt de 
keten van energieverbruik gevolgd. Startend aan de zijde van de verbruiker krijgt men zo: netto en-
giebehoefte (de energie die werkelijk nodig is om een gebouw binnen de gewenste temperaturen 
te houden), bruto energiebehoefte (de energie die daarvoor in het systeem moet gepompt worden), 
het eindenergieverbruik (de energie die aan de productiezijde wordt aangemaakt) en tot slot het het 
primair energieverbruik (de energie die aan de landsgrenzen moet worden binnengebracht waarbij 
de verschillende brandsto� en via een omzetttingsfactor ten opzichte van elkaar gewogen worden).  

Netto energiebehoefte
De middelen om tot een kleine netto energiebehoefte voor verwarming te komen zijn:

Een goede compactheid (bij grote volumes niet direct een probleem)− 
Een uitstekende − warmte-isolatie (zie K-Peil en U-waarden)
Gebruik van thermische hoogwaardige beglazing (zie K-Peil en U-waarden)− 
Zonnewinsten via het glas optimaliseren, zonder dat ze zorgen voor oververhitting, te hoge con-− 
trasten in luminantie en hinder bij het schermgebruik (zie comfort)
Een goede − luchtdichtheid van de verliesoppervlakte
Warmteterugwinning op de ventilatielucht− 

Actieve koeling dient men zo veel mogelijk te beperken. 
Bijkomende middelen om tot een kleine netto energiebehoefte voor koeling te komen zijn:

Een kwaliteitsvolle, regelbare − zonwering, die toelaat bij koud weer de zonnewinsten te benutten 
maar wanneer nodig de zon buiten te houden
Intense − nachtelijke ventilatie. Pas e� ectief als in de gebouwstructuur warmte kan worden opge-
slagen

Bruto energiebehoefte
In de stap van netto naar bruto energiebehoefte voor verwarming zijn de belangrijke elementen een 
prima regeling, zo weinig mogelijk emissieverliezen en zo laag mogelijke verdeelverliezen. In het 
eindverbruik zijn die wel minder belangrijk dan een goede compactheid, een uitstekende warmte-
isolatie en een goede luchtdichtheid.
Voor koeling zijn de belangrijke elementen een prima regeling, alle leidingen en kanalen uitstekend 
en uit hoofde dampdichtheid correct geïsoleerd, de ventilatielucht apart behandeld en koeling via 
mengsystemen ventilatielucht/recirculatielucht waarbij het koelvermogen hydronisch geleverd 
wordt, of via integrale watersystemen van het type koelende plafonds.
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Eind- en primair energieverbruik

Het eindverbruik wordt bepaald door het rendement van de productie-eenheden voor zowel ver-
warming als koeling. In het primaire energieverbruik wordt tot slot rekening gehouden met de inzet 
van duurzame bronnen. Een andere belangrijke bijdrage in het E-peil die in de vorige energiestro-
men nog niet werd meegenomen,is het energieverbruik van de verlichting. Een energiezuinige ver-
lichting (TL-buizen met hoge lichtopbrengst, correct re� ecterende niet verblindende armaturen, 
elektronische voorschakeling, daglichtregeling, schakelende regelsystemen) zal op dit niveau een 
aanzienlijke invloed hebben. 
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Peil van warmte-isolatie

Gewichtsfactor: 3.5

Een goede warmte-isolatie hoort tot de hardware van het gebouw, d.w.z. heeft een levensduur te 
vergelijken met die van het gebouw. Dat maakt isoleren als route naar een laag energieverbruik ex-
tra belangrijk. Vandaar dat deze prestatie-eis een hoge score krijgt.

Score
Als de bouwvergunning voor het te huren gebouw verleend is voor 1 januari 2006, dan zijn er geen 
wetttelijke eisen en is er bijgevolg geen ontoelaatbaarheid. 
Dateert de bouwvergunning van na 1 januari 2006, dan is een peil van warmte-isolatie hoger dan 
K45 niet toegelaten. Dat is de eis die sinds die datum door de EPB regelgeving wordt opgelegd.
De score hangt af van welk K-peil men bereikt:

K-Peil Score

K ≤ 20 4

27 ≥ K>20 3

35 ≥ K>27 2

40 ≥ K>35 1

K>40 0

Evaluatie
Een berekening volgens de norm NBN B62-203 volstaat. Daarbij dient men wel expliciet rekening te 
houden met koudebrugwerking.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Luchtdichtheid

Gewichtsfactor: 1

Tot vandaag zijn er geen wettelijke eisen wat betreft luchtdichtheid. Ook de EPB legt die niet op. 
De regelgeving houdt er wel rekening mee bij de bepaling van de netto energiebehoefte. Hoe dan 
ook, een goede luchtdichtheid beperkt de ongewilde ventilatie en zorgt ervoor dat minder energie 
nutteloos wordt verspild. De eigenschap wordt uitgedrukt in termen van een n50-waarde: het ven-
tilatievoud bij een drukverschil tussen binnen en buiten van 50 Pa in geval alle lekken in de schil in 
parallel staan. 

Score
De score wordt aan de n50-waarde gekoppeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijk 
geventileerde kantoorgebouwen en kantoorgebouwen met luchtbehandeling.

Natuurlijk geventileerde kantoorgebouwen

n50 Score

2 h-1 ≥ n50 4

4 ≥ n50>2 h-1 2

n50 > 4 h-1 0

Kantoorgebouwen met luchtbehandeling

n50 Score

0.6 h-1 ≥ n50 4

1 ≥ n50 > 0.6 h-1 2

n50 > 1 h-1 0

Evaluatie 
De luchtdichtheid wordt geëvalueerd via meting van het ventilatievoud bij een drukverschil van 50 
Pa (n50), nadat alle installatiegekoppelde luchttoe- en –afvoerroosters zijn dicht gekleefd (norm NBN 
EN 13829). Bij kleine kantoorgebouwen gebeurt de meting op het volledige gebouw. Bij grote kan-
toorgebouwen gebeurt de meting op drie deelvolumes, verspreid over het gebouw. Kan dat niet, 
bv omdat alle deelvolumes onderling verbonden zijn of de meetapparatuur voor het in onder- of 
overdruk zetten van zulke grote gebouwen niet te huren is, dan blijven er als mogeljkheden:

Verschillende blowerdoors in parallel laten werken− 
De luchtafvoerinstallatie afsluiten, de luchttoevoer integraal op buitenlucht zetten, lucht het ge-− 
bouw inblazen en het debiet en drukverschil tussen binnen en buiten meten .

Zijn ook die twee meetopties niet realiseerbaar, dan blijft als enige mogelijkheid de luchtdichtheid 
uit de beoordelingsmatrix te lichten.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Zonwering

Gewichtsfactor: 2

Zonwering draagt bij tot het verminderen van de netto energiebehoefte voor koeling (zoals hoger 
onderlijnd).

Score
Bij de beoordeling van een systeem van zonwering spelen verschillende factoren een rol. Daaron-
der:

De zonnetoetreding absoluut (g). Hoe lager de g-waarde, des te e�  ciënter de zonwering.− 
De lichttoetreding absoluut (LTA). Een zonwering die compleet verduistert is niet gewenst. Een − 
juiste balans tussen g-waarde en LTA-waarde is belangrijk.
De regelbaarheid. Een vaste zonwering vermindert de zonnewinsten ook als die nuttig zijn voor − 
verwarming. Een automatische zonwering kan dan weer hoogst irritant zijn op dagen met half-
open hemel. De mogelijkheid tot kortsluiting van het automatisme door de gebruiker is dan ook 
een essentiële eis.
De duurzaamheid. Buitenzonweringen zijn blootgesteld aan regen en wind. Zoiets legt zware − 
eisen op aan de windvastheid, corrosieweerstand, e.a.

De score hangt af van welke zonwering voorzien wordt, hoe � exibel die is in gebruik en wat de zon-
netoetreding absoluut ervan is:

Zonwering 1 Levens-

duur

g-waarde2

(gemiddeld)

LTA2 Score

Regelbare zonwering Zeer lang < 0.1 > 0.15 4

Regelbare zonwering Zeer lang < 0.15 > 0.2 3

Vaste zonwering
(constante g-waarde over het ganse jaar)

- < 0.25 > 0.25 2

Vaste zonwering
(constante g-waarde over het ganse jaar)

- 0.35 ≥ g ≥ 0.2 > 30 1

Alle andere gevallen - ≥ 0.35 > 40 0

1 Onder regelbare zonwering worden volgende types verstaan: zonweringen met regelbare lamellen die op 
en neer kunnen gelaten worden,  zonweringen met vaste lamellen die op en neer kunnen gelaten worden en 

zonweringen met vaste lamellen die voor het raam en van het raam weg kunnen geschoven worden.l
2  Betreft de g-waarde en de LTA-waarde ‘s zomers, bij gebruik van de zonwering

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling en, indien nodig, berekeningen.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Netto energiebehoefte
Nachtventilatie

Gewichtsfactor: 1

In de EPB is intense nachtventilatie niet opgenomen als middel om de netto koelbehoefte te druk-
ken. De e�  ciëntie ervan hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van toegankelijke capa-
citeit. Is die er niet, dan is het e� ect ervan quasi nul.

Score

Nachtventilatie Score

Voorzieningen aanwezig (voldoende RTO oppervlakte, 
toegankelijk capacitieve vlakken, DO ’s en RAO ’s

4

Voorzieningen NIET aanwezig (voldoende RTO opper-
vlakte, toegankelijk capacitieve vlakken, DO ’s en RAO ’s

0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Regeling Verwarming

Gewichtsfactor: 1/3

Score
De score hangt af van hoe � jn de regeling is. Regelingen worden typisch uitgesplitst in centraal en 
decentraal. Als voorbeeld van een centrale regeling hebben we:

De ketels volgen een stooklijn, die de vertrektemperatuur regelt in functie van een gemiddelde − 
buitentemperatuur. De driewegkranen worden gestuurd  door buitenvoelers met korte integra-
tietijd.
De ketels volgens een stooklij,; die de vertrektemperatuur regelt in functie van de buitentempe-− 
ratuur, terwijl de driewegkranen op de verschillende kringen gestuurd worden door een kamer-
thermostaat, die de binnentemperatuur in een representatieve ruimte langsheen de kring meet 
en vergelijkt met de instelwaarde. 

Een voorbeeld van een decentrale regeling is:
 elk verwarmingselement, zij het een (convecto)radiator, convector, ventilo-convector, inductie-− 
convector of VAV-box) krijgt zijn eigen aanvullende regeling (een thermostaatkraan, een drie-
wegkraan of andere) in te stellen door de gebruiker.

Regelsysteem Score

Combinatie van centraal en decentraal 4

Centraal 2

Regelsystemen die niet onder de bovenstaande te rangschikken zijn 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Emissie Verwarming

(Deel van) gebouw met hydronische verwarming met convecto-radiatoren Gewichtsfactor: 1/3

Alle andere gevallen van hydronische verwarming (convectoren,  vloer-, plafond-, of wandverwar-
ming) én luchtverwarming Gewichtsfactor: 0 

Deze prestatie-eis is enkel van toepassing in het geval dat het gebouw of een deel van het gebouw 
een hydronisch verwarmingsinstallatie met (convecto)radiatoren heeft. Zoniet valt dit evaluatiecri-
terium weg en worden de gewichtsfactoren herverdeeld (zoals bovenaan aangeduid).

Gebouw (of deel van gebouw) met hydronische verwarming met convecto-radiatoren

Score
De score hangt af van hoe de (convecto) radiatoren staan opgesteld:

Score

Buitenwand met U-waarde <0.4 W/(m2.K), re� ecterende folie 4

Buitenwand met U-waarde <0.4 W/(m2.K), geen re� ecterende folie 3

Buitenwand met 0.8>U ≥ 0.4 W/(m2.K), re� ecterende folie 2

Buitenwand met 0.8>U ≥ 0.4 W/(m2.K), geen re� ecterende folie 1

Buitenwand met U-waarde  ≥ 0.8 W/(m2.K), geen re� ecterende folie 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Leiding- en kanaalisolatie Verwarming

(Deel van) gebouw met hydronische verwarming met convecto-radiatoren Gewichtsfactor: 1/3

Alle andere gevallen van hydronische verwarming (convectoren,  vloer-, plafond-, of wandverwar-
ming) én luchtverwarming Gewichtsfactor: 2/3 

Hydronische verwarming (alle gevallen)

Score
Het ontbreken van leidingisolatie is niet toegelaten.
De score wordt gekoppeld aan de e�  ciëntie van de isolatie in vergelijking met de ongeïsoleerde 
toestand en aan de volledigheid ervan:

Score

Leidingen, bochten en kranen buiten het verwarmd volume en leidingen langer dan 
10m, bochten en kranen binnen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de 
leidingverliezen bij de rechte stukken > 80%

4

Leidingen buiten het verwarmd volume en leidingen binnen het verwarmde volume 
langer dan 10m geïsoleerd,  kranen niet mee geïsoleerd, reductie van de leidingver-
liezen bij de rechte stukken > 70% 

3

Leidingen buiten het verwarmd volume en leidingen binnen het verwarmde volume 
langer dan 10m geïsoleerd, bochten, kranen niet mee geïsoleerd, reductie van de lei-
dingverliezen bij de rechte stukken > 65%

2

Leidingen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, bochten en kranen niet 
mee geïsoleerd, reductie van de leidingverliezen bij de rechte stukken > 70%

1

Leidingen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, bochten en kranen niet 
mee geïsoleerd, reductie van de leidingverliezen bij de rechte stukken > 65%

0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling en berekening van de procentuele afname van het verdeelverlies. De be-
rekeningen beperken zich tot de rechte leidingstukken. Daarbij is het voldoende 1 lopende meter 
per pijpdiameter te beoordelen. Vindt men bv. bij alle leidingstypes dat de reductie >80% is en zijn 
bochten en kranen geïsoleerd, dan wordt een score 4 toegekend.
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Luchtverwarming 

Score
Het ontbreken van kanaalisolatie is niet toegelaten.
De score wordt gekoppeld aan de e�  ciëntie van de isolatie in vergelijking met de ongeïsoleerde 
toestand en aan de volledigheid ervan:

Score

Kanalen en bochten buiten het verwarmd volume en kanalen langer dan 10m bin-
nen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaalverliezen > 80%

4

Kanalen en bochten buiten het verwarmd volume en kanalen langer dan 10m bin-
nen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaalverliezen > 70%

3

Kanalen en bochten buiten het verwarmd volume en kanalen langer dan 10m bin-
nen het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaalverliezen > 65%

2

Kanalen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaal-
verliezen > 70%

1

Kanalen enkel buiten het verwarmde volume geïsoleerd, reductie van de kanaal-
verliezen > 65%

0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling en berekening van de procentuele afname van het verdeelverlies. De bere-
keningen beperken zich tot de rechte kanaalstukken. Daarbij is het voldoende 1 lopende meter per 
kanaaltype te beoordelen. Vindt men bv. bij alle kanaaltypes dat de reductie >80% is en zijn bochten 
geïsoleerd, dan wordt een score 4 toegekend.

BoekVH012345678A.indb   90 7/03/2008   12:03:13



Br
ut

o 
en

er
gi

eb
eh

oe
ft

e 

uitgave  10/2007

91

Bestaande gebouwen > Energie > Bruto energiebehoefte 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Regeling Koeling

Gewichtsfactor: 0.5

Score
Hangt net als bij de verwarming af van hoe � jn de regeling is. Ook hier worden regelingen typisch 
uitgesplitst in centraal en decentraal, met zonaal tussenin. Als voorbeeld van een centrale regeling 
hebben we:

Het koelsysteem past zijn vermogen aan aan de koelvraag.− 
Een voorbeeld van een decentrale regeling is:

Driewegmengkranen aan de waterzijde bij hydronische koelsystemen of regelkleppen voor  het − 
inblaasrooster bij een VAV-luchtsystemen, gestuured door plaastelijke thermostaten die de ge-
bouwgebruikers zelf kunnen instellen

Als voorbeeld van een zonale regeling hebben we:
Een CAV-verdeelsysteem met bijverwarming aan de ingang van elke zoner.

Score

Combinatie van centraal en decentraal 4

Combinatie van centraal en zonaal  2

Regelsystemen die niet onder bovenstaande te rangschikken zijn 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Bruto energiebehoefte
Leiding- en kanaalisolatie koeling

Gewichtsfactor: 0.5

Bij koeling heeft men geen keuze: alle leidingen, inbegrepen bochten en kranen binnen en buiten 
het gekoelde moeten geïsoleerd zijn. De warmte-isolatie dient bovendien dampdicht genoeg te zijn 
om condensvorming tegen de leidingen of de luchtkanalen te verhinderen of zo opgevat dat het 
condens via wiekwerking wordt afgevoerd.

Score
Niet voldoen aan de net geformuleerde noodzaak is niet toegelaten. Alle leidingen, inbegrepen 
bochten en kranen binnen en buiten het gekoelde moeten geïsoleerd zijn.
De score wordt gekoppeld aan de e�  ciëntie van de isolatie in vergelijking met de ongeïsoleerde 
toestand:

Criterium Score

80% < Reductie leiding en kanaalverlies 4

65% < Reductie leiding en kanaalverlies ≤ 80% 2

Reductie leiding en kanaalverlies ≤ 65% 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling en berekening van de procentuele afname van het verdeelverlies.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Eindenergieverbruik
Productie Verwarming

Gewichtsfactor: 0.5

Score
De score hangt dan af van hoe de nodige warmte geproduceerd wordt.

Score

Warmtepompen op grondwaterlus 4

Luchtwarmtepompen, reversibel 3

Condensatieketels, verwarming op lage temperatuur (LT) 2

Condensatieketels, verwarming op hoge temperatuur (HT), buitenvoeler 
Condensatieketels, verwarming op hoge temperatuur (HT), buitenvoeler
in cascade met HR-ketel voor opvang van piekbelasting

1

HR-ketels 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Eindenergieverbruik
Productie Koeling

Gewichtsfactor: 0.5

Score 
De score hangt af van hoe de koude wordt geproduceerd:

Score

Grondwaterlus (warmtepompen op grondwater, koeling met 
grondwater dat door de verdampers is afgekoeld)
Koeling met regenwater op voorwaarde dat de beschikbare hoe-
veelheid regenwater volstaat

4

Absorptiekoelmachines op afvalwarmte en zonne-energie 3

Luchtwarmtepompen, reversibel 2

Toepassing van een economizer 1

Alle systemen die niet onder 1, 2, 3 of 4 vallen 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Primair energieverbruik
Hernieuwbare energie

Gewichtsfactor: 2

Hernieuwbare energie maakt van een kantoorgebouw een energieproducent. Voorwaarde is wel 
dat het overschot aan elektriciteit uit PV, microwindturbines en WKK in het net mag worden geïn-
jecteerd. Zo wordt een deel van de verbruikte primaire energie terugverdiend. Hoe groter dat deel, 
des te duurzamer het gebouw. Naar economie toe geldt dat hoe lager het jaarlijkse primaire verbruik 
zonder hernieuwbare energie is, des te lager de investering wordt om een bepaald percentage terug 
te verdienen, al is zelfs dan het lokaal winnen van hernieuwbare energie economisch niet optimaal.

Score
Hangt af van welk percentage van het primaire energieverbruik door zonnecollectoren, PV, WKK en 
micro-windturbines wordt geleverd:

Score

RE-deel > 25% 4

25 ≥ RE-deel > 15% 3

15 ≥ RE-deel > 10% 2

10 ≥ RE-deel > 2% 1

RE-deel ≤ 2% 0

Evaluatie 
Percentage wordt aangetoond via een berekening volgens de EPU. Microwindturbines zitten daar 
nog niet bij. Ze worden daarom voorlopig niet meegenomen.
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Groep 2: energie
Niveau gebouw

Primair energieverbruik
Peil van primair energieverbruik

Gewichtsfactor: 5

Het peil van primair energieverbruik is het resultaat van een combinatie van maatregelen. De ener-
gieprestatie van de verlichting speelt er een grote rol in. In die zin wordt dat aspect met het E-Peil 
ten volle gehonoreerd. 
Gezien het primaire energieverbruik één van de belangrijkste elementen is qua duurzaamheid, krijgt 
het peil van primair energieverbruik een groot gewicht.

Score
Is de bouwtoelating van het te huren gebouw verleend voor 1 januari 2006, dan waren er geen wet-
telijke eisen wat betreft peil van primair energieverbruik. 
Sinds 1 januari 2006 moet elke nieuwbouw volgens het EPB decreet een E-Peil 100 halen. Dateert 
de bouwtoelating bijgevolg van na 1 januari 2006, dan is een peil van primair energieverbruik hoger 
dan E100 niet toegelaten.
De score hangt af van welk E-peil uiteindelijk gehaald wordt:

E-Peil Score

E ≤ 50 4

60 ≥ E > 50 3

70 ≥ E > 60 2

90 ≥ E > 70 1

E > 90 0

Evaluatie 
Het E- peil van een bestaand kantoorgebouw wordt via berekening met de bij decreet vastgelegde 
EPU rekenmethode aangetoond.
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Groep 2: energie
Niveau zone en bouwdeel

Warmtedoorgangscoë� ciënten
Gewichtsfactor: 0.5 voor opaak, 1 voor raampartijen, 0.5 voor glas

Tot 1 januari 2006 werden aan kantoorgebouwen geen eisen betre� ende maximale warmtedoor-
gangscoë�  ciënten gesteld. Sinds 1 januari 2006 gelden de eisen van het EPB-decreet. Het decreet 
stelt die eisen omdat het opleggen van enkel een K-Peil geen garantie biedt dat men de warmte-
isolatie gelijkmatig zal verdelen en koudebrugwerking er niet door uitsloten wordt.
Bij lagere K-peilen dan K45 lijkt het logisch de maximale U-waarden voor de opake delen evenredig 
lager te nemen. Bij ramen en glas  kan dat niet zomaar. Daar is de beschikbare technologie doorslag-
gevend.

Score
Dateert de bouwtoelating van na 1 januari 2006, dan is niet toegelaten de maximaal toelaatbare U-
waarden (Umax) van het EPB-decreet te overschrijden.
De scores zien er als volgt uit:

Opake delen

Maximale U-waarden opake delen

W/(m2.K) 

Score

Umax 
≤  0.4U max,K45 4

0.4Umax, K45 < Umax  ≤ 0.6Umax, K45 3

0.6Umax, K45 < Umax  ≤ 0.8Umax, K45 2

0.8Umax, K45 < Umax  ≤ 0.9Umax, K45 1

0.9Umax, K45  
< Umax  

≤ Umax,K45 0

Raampartijen

Maximale U-waarden ramen

W/(m2.K)

Score

U max ≤ 1.0 W/(m2.K) 4

1.0
 
< Umax  ≤ 1.4 W/(m2.K) 3

1.4
 
< Umax  ≤ 1.8 W/(m2.K) 2

1.8
 
< Umax  ≤ 2.2 W/(m2.K) 1

2.2
 
< Umax ≤ 2.5 W/(m2.K) 0
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Glas

Maximale U-waarden glas

W/(m2.K) 

Score

U max ≤  0.6 W/(m2.K) 4

0.6
 
< Umax ≤ 0.9 W/(m2.K) 3

0.9
 
< Umax ≤ 1.1 W/(m2.K) 2

1.1
 
< Umax ≤ 1.3 W/(m2.K) 1

1.3
 
< Umax ≤ 1.6 W/(m2.K) 0

Evaluatie 
De U-waarden worden aangetoond via een berekening in overeenstemming met de norm NBN B62-
002 (2003) en NBN EN ISO 6946. De eisen betre� en alle opake delen. Voldoet één niet, dan valt men 
buiten de beoogde categorie.
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Groep 2: energie
Niveau zone en bouwdeel

Temperatuurdemping
Gewichtsfactor: 0.5

Hoe groter de temperatuurdemping van een zone, des te e�  ciënter wordt nachtventilatie. De tem-
peratuurdemping hangt onder andere af van de admittantie van alle binnenwanden, de vloeren, de 
plafonds en de gevels en van het percentage en het soort beglazing. 

Score 
De score hangt af van hoe zwaar en hoe gemakkelijk de zware delen warmte kunnen opnemen:

Toegankelijk capaciteit Score

Plafonds, vloeren en binnenwanden zwaar en toegankelijk 4

Plafonds of vloeren enerzijds, binnenwanden anderzijds zwaar en 
toegankelijk

3

Plafonds en vloeren zwaar en toegankelijk 2

Plafonds of vloeren zwaar en toegankelijk 1

Volledige constructie licht, of/en 
Plafonds, vloeren en binnenwanden afgeschermd door isolerende 
lagen (computervloer,gesloten vals plafond, )

0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid5.3 

Duurzaamheid in de meer strikte zin van het woord zou in principe gekwanti� ceerd moeten worden 
via een levenscyclusanalyse en -evaluatie op gebouwniveau. In deze handleiding wordt de evaluatie 
beperkt tot 5 elementen: ligging, voorzieningen, levensduur, water- en materiaalgebruik.

Groep 3: milieu en duurzaamheid
Ligging

Gewichtfactor: 3

Score
Bepalend is de ligging van het kantoorgebouw ten opzichte van het dichtst bijzijnde regionaal sta-
tion, het dichtbij zijnde plaatselijke station, het dichtst bijzijnde busstation en het dichtst bijzijnde 
metrostation:

Eis Score

Gebouw op minder dan 500 meter van het dichtst bijzijnde regionaal station 4

Gebouw op minder dan 750 meter en meer dan 500 meter van het dichtst bijzijnde 
regionale station maar minder dan 400 meter van het dichtst bijzijnde busstation, 
metrostation of plaatselijke station

3

Gebouw op minder dan 750 meter en meer dan 500 meter van het dichtst bijzijnde 
station maar meer dan 400 meter van het dichtst bijzijnde busstation, metrostation 
of plaatselijke station

2

Gebouw op meer dan 750 meter van het dichtst bijzijnde station maar minder dan 
400 meter van het dichtst bijzijnde busstation, metrostation of plaatselijke station

1

Gebouw op meer dan 750 meter van het dichtst bijzijnde station en meer dan 400 
meter van het dichtst bijzijnde busstation, metrostation of plaatselijke station

0

Evaluatie
Op stadsplan. De afstand die met de eisen bedoeld wordt, is de wandelafstand tot het gebouw en 
niet de afstand in vogelvlucht.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Voorzieningen

Gewichtfactor: 3

Het beschikbare aantal parkeerplaatsen moet drie groepen bedienen: dienstwagens, privé-wagens 
van ambtenaren en wagens van bezoekers. Wat betreft nodige parkeervoorzieningen geldt volgens 
een beslissing van de Vlaamse Regering, d.d. 2 september 2005 (VR/PV/2005/31) volgende norm: 1 
parkeerplaats per 10 personeelsleden en 1 parkeerplaats per dienstvoertuig. Voor die datum beston-
den geen speci� eke regels. Als meerwaarden gelden de voorzieningen voor � etsers en het feit of de 
minder vervuilende LPG-wagens de parking binnen mogen.

Score
Bij gebouwen waarvan de bouwvergunning dateert van voor 2 september 2005 zijn er geen ontoe-
laatbaarheden. Bij gebouwen opgetrokken na die datum, is het niet toegelaten niet te voldoen aan 
de beslissing van de Vlaamse Regering betreft de nodige parkeervoorzieningen.
De score wordt:

Eis Score

Er is een overdekte parking (al dan niet met voldoende capaciteit) die toegankelijk is 
voor LPG-wagens, d.w.z. er is een gasdetectiesysteem voor gasdetectie aanwezig. Er 
is ook een beveiligde � etsenstalling dicht bij de meest courante ingang met douches, 
omkleedruimte en opbergmogelijkheden.

4

Er is een overdekte parking (al dan niet met voldoende capaciteit) die echter niet toe-
gankelijk is voor LPG-wagens, d.w.z. er is geen gasdetectiesysteem aanwezig, maar 
er is wel parkeergelegenheid buiten voor dit type wagens. Er is ook een beveiligde 
� etsenstalling dicht bij de meest courante ingang met douches, omkleedruimte en 
opbergmogelijkheden. 

3

Er is een overdekte parking (al dan niet met voldoende capaciteit) die echter niet toe-
gankelijk is voor LPG-wagens, d.w.z. er is geen gasdetectiesysteem aanwezig én er is 
geen parkeergelegenheid buiten voor dit type wagens. Er is wel een beveiligde � et-
senstalling met douches, omkleedruimte en opbergmogelijkheden. 
of
Er is een overdekte parking (al dan niet met voldoende capaciteit) die toegankelijk is 
voor LPG-wagens, d.w.z. er is een systeem voor gasdetectie aanwezig.  Er zijn echter 
geen speci� eke voorzieningen voor � etsers.

2

Er is een overdekte parking (al dan niet met voldoende capaciteit) die echter niet toe-
gankelijk is voor LPG-wagens, d.w.z. er is geen gasdetectiesysteem aanwezig. Er zijn 
geen speci� eke voorzieningen voor � etsers.
of
Er is een parking in open lucht, waar ook LPG-wagens toegang tot hebben. Er is een 
beveiligde � etsenstalling met douches, omkleedruimte en opbergmogelijkheden. 

1

Er is een parking in open lucht, waar ook LPG-wagens toegang tot hebben. Er zijn 
geen speci� eke voorzieningen voor � etsers.

0

Evaluatie
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Levensduur

Gewichtsfactor: 5

Levensduur betreft de als ‘normaal’ ervaren tijdspanne dat een gebouw en zijn bouwdelen, mits het 
juiste onderhoud, functioneel blijven. Het woord ‘normaal’ slaat bij binnenafwerking op maximaal 
twee decennia. Daken en gevels daartegen moeten veel langer goed functioneren, al zijn afwer-
kingslagen zoals verf of een dakafdichting door natuurlijke veroudering al na 15-20 jaar aan ver-
vanging toe. Het woord veroudering omvat in deze alle fysisch, biologisch en chemisch niet uit te 
sluiten degradatie, die, als ze veel sneller dan ‘normaal’ gebeurt, ‘schade’ wordt genoemd. De dra-
gende structuur ten slotte dient het 50 jaar en meer uit te houden, zonder voor onoverkomelijke 
duurzaamheidproblemen te zorgen. 

Als noodzakelijke randvoorwaarden voor een normale levensduur hebben we:
Een bouwfysisch/bouwkundig correct ontwerp. Voldoende sterke en stijve structuur, de nodige − 
zetting- en uitzettingvoegen, een juiste opbouw van de verschillende bouwdelen, enz.
Een correcte materiaalkeuze. Dit betekent dat men materialen gebruikt die de mechanische en − 
atmosferische belasting, eigen aan de plaats in de sectie en de aard van het bouwdeel, aankun-
nen zonder versneld te degraderen.
Een juist onderhoud. Onderhoud betekent zowel het tijdig vervangen van lagen en afwerkingen − 
met een kortere levensduur als het reinigen, bijwerken en herafwerken van buiten en binnenvlak-
ken

Omgevingsfactoren die een grote impact hebben op de levensduur zijn wisselende mechanische 
belasting, vocht, temperatuur, licht en  UV. Ook de tijd speelt een belangrijke rol. In dat geheel van 
factoren is vocht globaal de belangrijkste. Vandaar dat we de vochthuishouding onderdeel gemaakt 
hebben van het scoresysteem. Op de andere factoren zijn veel moeilijker scores te kleven. We kun-
nen dan ook moeilijk meer doen dan eisen dat het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van 
een nieuw of te renoveren gebouw rekening houdt met en steunt op de kennis die in Technische 
voorlichtingen van het WTCB, ATG’s, normen en handboeken zit opgeslagen. 

Vochthuishouding
Als vochtbronnen zijn te bekijken:

Bouwvocht. Mag geen schade veroorzaken, zij het door condensatie in lagen die niet vochtig − 
mogen worden (de warmte-isolatie), zij het door een veel te trage droging en daardoor lange tijd 
een hogere U-waarde dan wenselijk (cellenbeton), zij het door een grote kans op aantasting van 
de bouwvochtige laag zelf, zo die vochtgevoelig is (hout, van hout afgeleide producten), zij het 
door herbevochtiging bij een te vroeg afdekken met een dampremmende laag (blaasvorming in 
vloerbekledingen)
Opstijgend vocht. Dient vermeden door juist geplaatste horizontale waterdichte lagen− 
Regendoorslag. Onderstelt dat de gevels en het dak correct zijn opgebouwd. Drie keuzen: − 

Bu� erende wanden
Eéntrap regenwering (buitenvlak is drainagevlak, amper een bu� erende laag)
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Tweetrap regenwering (buitenvlak is drainagevlak, buitenste laag al dan niet bu� erend, 
spouwzijde buitenlaag drainagevlak, binnendeel luchtdicht)

Schimmel. Op het binnenoppervlak van de schil moet de temperatuurfactor overal hoger blijven − 
dan 0.7
Oppervlaktecondensatie. Zelfde eis als bij schimmel− 
Inwendige condensatie. Uitsluiten vraagt:− 

Een voldoende luchtdichtheid van alle opake delen (gemiddelde luchtpermeantie<1E-5 
kg/(m2.s.Pa) bij een luchtdrukverschil van 1 Pa)

Indien nodig een voldoende di� usiedikte aan de binnenzijde van de warmte-isolatie of 
een voldoende dampdoorlatende buitenafwerking

Bij plaatsing van een dampdichte laag erop letten dat mee met de warmte-isolatie geen bouwvoch-
tige laag wordt opgesloten tussen damprem en een dampdichte buitenafwerking

Score
Het is niet toegelaten dat er kwalitatief niet aan de eisen voldaan wordt.
De score hangt dan af hoe grondig de studie gebeurde:

Score

Er wordt kwalitatief aan alle eisen voldaan 4

Er wordt kwalitatief niet aan alle eisen voldaan, maar de problemen beper-
ken zich tot wat grondwaterinsijpeling in de parkeergarage. De debieten zijn 
echter zo klein dat het gebruik van de parkeergarage in geen enkel opzicht 
in het gedrang komt

2

Er wordt kwalitatief niet aan alle eisen voldaan 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Groep 3: milieu en duurzaamheid
Watergebruik

Gewichtsfactor: 3

 Mogelijke ingrepen:
Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het automatisch spoelen van urinoirs en het − 
manueel spoelen van de toiletten. 
Is de opvang groter dan nodig voor spoeling, dan worden ook de dienstkranen op regenwater − 
aangesloten. Bij de kranen komt dan wel een aanduiding ‘Niet drinkbaar’
Kranen van lavabo’s starten en stoppen automatisch. − 
Douches, zo die er zijn, zijn uitgerust met een spaarkop. Toiletten hebben een spaartoets.− 

Score
De score hangt af van wat van de vier genoemde punten is gerealiseerd:

Score

Regenwater gebruikt voor toiletten en dienstkranen, kra-
nen starten en stoppen automatisch, douches uitgerust met 
spaarkop, toiletten uitgerust met spaarknop

4

Regenwater gebruikt voor toiletten, kranen starten en stop-
pen automatisch, douches uitgerust met spaarkop, toiletten 
uitgerust met spaarknop

3

Geen regenwatergebruik, kranen starten en stoppen auto-
matisch, douches uitgerust met spaarkop, toiletten uitgerust 
met spaarknop

2

Geen regenwatergebruik, toiletten uitgerust met spaarknop 1

Geen van alle 0

Evaluatie 
Via feitelijke vaststelling.
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Bestaande gebouwen > Milieu en duurzaamheid > Materiaalgebruik 

Groep 3: milieu en duurzaamheid
Materiaalgebruik

Gewichtfactor: 6

Heeft men bij de bouw, de afwerking en het bemeubelen de keuze tussen materialen, die wat be-
treft eigenschappen en gedrag gelijkwaardig zijn, dan wordt datgene met de laagste milieu-impact 
gekozen. Omgekeerd is, als de andere eigenschappen en het gedrag voor de toepassing, welke men 
voor ogen heeft, te wensen overlaten, een lage milieu-impact geen voldoende reden om een ma-
teriaal te nemen. Milieu-impact slaat zowel op de productie als het gebruik. Qua productie vormt 
hardhout een goed voorbeeld. Het dient van plantages te komen waar duurzame houtbouw wordt 
toegepast. Voor afwerkingmaterialen zijn de belangrijke punten bij gebruik: de emissies (VOC’s, for-
mol, phtalaten) en het feit of het materiaal allergische reacties kan veroorzaken. Bij tapijt komen daar 
stof en het elektrostatische opladen bij. 

Score
De score hangt af van hoeverre met volgende elementen rekening wordt gehouden:

Score

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label
Ontwerper of aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat alle gebruik-2. 
te afwerkingmaterialen emissiearm zijn
50 % van de materialen voldoen aan de milieuverklaringen van het type I (volgens de 3. 
ISO 14020), welke rekening houden met de volledige levenscyclus van het product en 
voorwerp uitmaken van een onafhankelijke controle

4

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label
Ontwerper of aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat alle gebruik-2. 
te afwerkingmaterialen emissiearm zijn
Aan de derde eis van een score 4 wordt niet voldaan3. 

3

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label.
Ontwerper en aannemer kunnen met laboratoriumverslagen aantonen dat de meeste 2. 
gebruikte afwerkingmaterialen emissiearm zijn
Aan de derde eis voor een score 4 wordt niet voldaan3. 

2

Alle gebruikte hout is duurzaam gewonnen volgens criteria eigen of gelijkwaardig aan 1. 
die van een label
Aan de tweede eis voor een soore 2 en de derde eis voor een score 4 is niet voldaan2. 

1

Aan geen van de eisen voor een score 4 is voldaan 0

Evaluatie
Het aantal en de kwaliteit van de voorgelegde laboratoriumverslagen zijn bepalend voor de score.
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Economische aspecten6 

Algemeen6.1 

Bij de economische aspecten spelen twee elementen een rol: de investeringen en de vervolgkos-
ten. Bij de vervolgkosten zitten het onderhoud, alle vervangkosten, de energie en de verminderde 
productiviteit omwille van slecht comfort en een ontoereikend binnenmilieu. Wat die laatste kosten 
betreft, in functie van het aantal ontevredenen met de binnenluchtkwaliteit geldt bij benadering 
voor de productiviteitindex:

 PPD00083.01Ip −=  (PPD in %) 
met PPD het percentage ontevredenen met de luchtkwaliteit in termen van slechte reuk (het olf/
decipol model). Deze afname in productiviteit kan omgerekend naar manjaren verlies binnen het 
totale personeelsbestand. Hoeveel één manjaar kost, is gekend, of, aan comfort en binnenluchtkwa-
liteit kan wel degelijk een � nanciële consequentie gekoppeld.

Beoordeling6.2 

Aannemer lid van het bouwteam6.2.1 
Gaat het om bouwteams waar ook de aannemer toe behoort, dan moet het opdrachtgevende be-
stuur zorgen voor een zeer gedetailleerd bestek. Het bouwteam rekent de totale geactualiseerde 
kosten van hun voorstel over een afgesproken periode uit, met een jaarlijks in� atiepercentage, een 
bruto actualisatiegraad en een raming van de jaarlijkse bruto stijging in procenten van de energie-, 
onderhoud-, vervanging- en loonkost, die door de opdrachtgever in het bestek worden opgelegd. 
Dit totaal wordt gedeeld door de totale score van het project, een rekenresultaat dat tot op twee 
cijfers na de komma gegeven wordt: 
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Het team dat dan de laagste totale geactualiseerde kost per punt behaalt, staat meteen in de beste 
positie om de opdracht binnen te halen. Wel dient de opdrachtgever vast te leggen welk gewicht hij 
aan de totale geactualiseerde kost per punt geeft en welk gewicht de investering, d.w.z. de directe 
kost, krijgt. 
Natuurlijk hangt men bij de beoordeling af van de kwaliteit van het ontwerp en de bijhorende stu-
dies. Meten kan pas als het gebouw er staat of bij renovatie is het gebouw is aangepast aan de ge-
vraagde kwaliteit. Er kan dan ook enkel maar rekening gehouden met de voorspelde prestaties.

Aannemer geen lid van het bouwteam6.2.2 
Staan de aanstelling van het bouwteam en de keuze van het aannemingsbedrijf los van elkaar, dan 
dient men met deze handleiding in de hand de ontwerpers op te leggen om tot een gebouw met 
hoge score en minimale geactualiseerde raming per punt te komen. De keuze van het aannemings-
bedrijf kan dan gebeuren op basis van de o� erte, waarbij de goedkoopste het haalt, mits die een 
voldoende garantie van competentie kan geven.
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Speci� eke voorzieningen en lokalen7 

Liften7.1 

Normen en documenten7.1.1 
NBN EN 81-1, 1998, Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het monteren van perso-− 
nenliften: elektrische personenliften
NBN EN 81-2, 1998, Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het monteren van perso-− 
nenliften: hydraulische personenliften
NBN ISO/TR 9527, Eisen voor gehandicapten in gebouwen, ontwerprichtlijnen− 
NBN E52-019, 1981, Bepaling van het benodigde aantal liften, hun nuttige last en de aangewezen − 
snelheid aan de hand van een tra� ekstudie
Typebestek 240, 2002, hoofdstuk 14: hefwerktuigen− 
Typebestek 400, deel 400.C.03: liften− 
Europese richtlijn 95/16: Liften CE− 
KB 9 maart 2003: koninklijk besluit betre� ende de beveiliging van liften (gepubliceerd op − 
30/4/2003)
KB 4 april 2003: koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 7/7/1994 tot vast-− 
stelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontplo�  ng waaraan nieuwe gebou-
wen moeten voldoen (gepubliceerd op 28/4/2003)
Voorschriften van de plaatselijke brandweer− 

Algemeen7.1.2 
Het liftengebruik dient zo energiezuinig mogelijk te gebeuren. Doet men met dit voor ogen speci-
� eke ingrepen in de besturing van de liftenbatterij, dan dient aangetoond wat daarvan het e� ect is 
op het elektriciteitgebruik en hoe het zit met de terugverdienperiode.

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit7.1.3 
Om globaal bestaande gebouwen toegankelijker te maken voor gehandicapten bestaan oplossin-
gen zoals trapliften, plateauliften, stoeltjesliften e.a.

Ontwerp7.1.4 
Het aantal liften, hun nuttige last en de aangewezen stijg- en daalsnelheid wordt bepaald aan de 
hand van een tra� ekstudie. Bij kantoorgebouwen mag de maximale wachttijd niet meer bedragen 
dan 25 tot 30 seconden. De kooiversnelling dient beperkt te blijven tot 1 m/s2 bij volle capaciteit en 
1.5 m/s2 bij een bezetting van 15%. Voor de kooisnelheid in functie van de hefhoogte geldt:

Hefhoogte (m) <12 12-20 20-36 36-50 >50

Snelheid (m/s) 0.63 1 1.6 2 2.5 tot 5

Telt een gebouw meer dan twee niveaus, dan wordt los van enige tra� ekstudie 1 personenlift voor-
zien.

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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Uitvoering7.1.5 

Schacht
Alle stalen delen roestvast behandeld− 
Minimum verlichtingssterkte horizontaal 50 Lux − 
Vaste ladder in geanodiseerd aluminium in de schachtput− 

Machinekamer
Liftschacht en machinekamer worden zoveel mogelijk omringd door technische ruimten, bergin-− 
gen, leidingkokers, circulatieruimten, e.a.
De minimale afmetingen bij een elektrische lift bedragen LxBxH=2x3.2x1.8 m3. Bij een hydrauli-− 
sche lift wordt dat: LxBxH=1.4x1.4x1.8 m3
Liftmachine en pompen staan trillingsvrij opgesteld en werken geluidsarm− 
In de kamer komt een automatische blusinstallatie met poeder− 
De resulterende temperatuur daalt niet onder 5°C en stijgt niet boven 40°C− 

Overige
Motor voorzien van een remsysteem− 
Liftkooi zo geconstrueerd dat ze onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden de aangegeven be-− 
lasting kan dragen zonder schade of te grote vervorming
In de kooi geven een seinlicht en een zoemer aan dat bij overbelasting de lift stopt met bewe-− 
gen
Alarmdrukknop in de kooi, verbonden met een schel of sirene op het dak van de kooi− 
Elke liftkooi voorzien van een systeem met drukknop om in contact te komen met de externe − 
nooddienst
Wat betreft elektrische uitrusting een afzonderlijke stroombaan naar de machinekamer met een − 
afzonderlijk schakelbord
Afzonderlijke apparatuurkast in metaal, opgesteld in de machinekamer en gemakkelijk bereik-− 
baar

Speci� ek voor personenliften
Bordes voor elke lift heeft een oppervlakte van minstens 1.5x1.5 m2, zodat de liften ook voor rol-− 
stoelgebruikers vlot toegankelijk zijn
Naast een zichtbaar signaal dat de aankomst meldt ook een hoorbaar signaal− 
Vrije doorgang liftdeur ≥ 0.9 m− 
Zowel binnen als buiten de lift is het bedieningspaneel duidelijk zichtbaar en eventueel voorzien − 
van knoppen met grootdruk, reliëfaanduiding, braille en verlichting
Bedieningspaneel in de kooi staat horizontaal op de zijwand, 0.9 tot 1.3 m boven de kooivloer en − 
minstens 50 cm van de hoek met de deur
Minimale binnenmaat van de kooi LxB=1.4x1,1 m2. Komt overeen met lift voor acht personen en − 
een draagvermogen van ±630 kg
Tegen de achterwand van de kooi hangt een spiegel van 0.95 m hoog, de onderkant 1 m boven − 
de kooivloer
Tegen zij- en achterwand zit in de kooi een leuning op 0.9 m hoogte− 
Bij stilstand mag het hoogteverschil tussen kooivloer en bordes niet meer dan 5 mm bedragen− 

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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Speci� ek voor goederenliften
De lift moet minimaal een europallet (800x1200 mm op een steekwagentje) met begeleider kun-− 
nen transporteren 
Geen liften met moduleerbaar volume. Voor verhuis wordt één lift met voldoende capaciteit − 
voorzien
Zijn op alle niveaus, ook het dak, toegankelijk− 

Speci� ek voor keukenliften
Bevindt de keuken zich niet op de gelijkvloerse verdieping, dan wordt een keukenlift voorzien− 

De HACCP-regels zijn van toepassing, waarbij o.a. afval en verse producten gescheiden moeten blij-
ven

Speci� ek voor brandweerliften
Moet een draagberrie (2000x600 mm) met begeleiders kunnen vervoeren− 

Trappen7.2 

Indien zoiets mogelijk is, staan de trappen vanaf de ingang in het zicht. Kan dat niet, dan wordt er-
voor gezorgd dat ze toegankelijk zijn, zonder dat de brandveiligheid in het gedrang komt.

Laad en loskade7.3 

Wordt voorzien indien nodig voor de keuken en de logistieke diensten. Het functionele ontwerp 
gebeurt in samenspraak met de gebruikers. 
Een volledige functionaliteit houdt in dat de laad- en loskade door twee vrachtwagens tegelijk be-
diend kan worden. Het niveau van de opslagplaatsen ligt daarbij 120cm hoger dan het niveau waar 
de vrachtwagens staan. De kade zelf wordt afgesloten met een rolpoort. De ontvanger krijgt een 
apart afgesloten bureau terwijl de kade op een logische en e�  ciënte manier verbonden wordt met 
de opslagplaatsen. De in- en uitrit is veilig en de ingang heeft camerabewaking. Er dient een zone 
voorzien voor de afvoer van afvalcontainers.
Gedeeltelijke functionaliteit betekent dat de laad- en loskade maar door één vrachtwagen tegelijk 
bediend kan worden. 
De loskade heeft een lage functionaliteit als één van bovenstaande voorwaarden ontbreekt (geen 
fysieke kade binnen de opgegeven afmetingen, geen camerabewaking, geen lokaal voor de ontvan-
ger). 
Een laad- en loskade is niet aanwezig of onbruikbaar wanneer de in- en uitrit onveilig zijn of de wijze 
waarop men goederen in het gebouw dient te brengen een hoge moeilijkheidsgraad vertoont.

Douches7.4 

Er worden gescheiden douches met sanitair en kledijkastjes voorzien voor het keukenpersoneel 
(m/v), het schoonmaakpersoneel (m/v) en de � etsers plus andere gebruikers (m/v, zie ook voorzie-
ningen). De optie van gedeeld gebruik van de douches door � etsers, schoonmaakpersoneel en keu-
kenpersoneel, is bespreekbaar.

Sanitair7.5 

Voor het gebruik van regenwater, zie groep 3: milieu en duurzaamheid.

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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Auditoria7.6 

Indien nodig gebeurt het ontwerp in samenspraak met de opdrachtgever. De functie van het au-
ditorium, nl. het geven van voordrachten en het organiseren van publieke sessies, primeert op de 
architecturale afwerking. Bij het ontwerp dient aandacht te gaan naar:

Plaats en opvatting van scherm, projector, geluidsinstallatie− 
Sturing van de diverse installaties, waaronder verlichting en belichting, geluid, achtergrondmu-− 
ziek en beeld (vb. tussentijds afspelen van � lm via DVD, ..)
Gebruiksgemak van de installaties (in technische ruimte, op podium)− 
Zaalakoestische aspecten (verstaanbaarheid)− 
Toegankelijkheid van het podium− 
Toegankelijkheid van de technische ruimte en de vertaalruimte (indien van toepassing)− 
Toegankelijkheid en hulpmiddelen voor minder validen, zoals een ringgeleider voor slechtho-− 
renden. Bij grote auditoria wordt een deel van de zitplaatsen daarmee uitgerust en komt er het 
bijhorende pictogram. Verder dient gedacht aan een hellend vlak, eventueel een rolstoellift, e.a.

Ter herhaling, de materiaalkeuze en de inrichting van de zaal dient te gebeuren in functie van deze 
technische en persoongebonden criteria.

Dispatchinglokaal7.7 

Een dispatchiinglokaal moet voorzien worden. Het lokaal wordt afgeschermd volgens de regels van 
de beveiligingsklasse 2 en voorzien van koeling, toegangscontrole, aansluitingen op het ICT- en te-
lefoonnet. Verder is het uitgerust met voldoende tafels en kasten voor opslag van as built informatie, 
technische informatie, e.a.

EHBO lokaal7.8 

Een EHBO-lokaal moet voorzien worden. In het lokaal staat een stalen tafel (zie ARAB) en is warm 
en koud water voorzien. Verder zijn er de nodige aansluitingen (data, telefonie) zodat de werkplek 
bruikbaar is voor een verpleegkundige of behandelende arts.

Berging schoonmaak7.9 

Op elke verdieping komt een lokaal voor de berging van schoonmaakmaterieel. Beschikt over warm 
en koud water.

Serverlokaal7.10 

Het serverlokaal wordt afgestemd op de grootte van het gebouw en de kritische aard van de uitrus-
ting. De te stellen eisen situeren zich op het niveau van de fysieke inrichting en de koppeling met de 
computerzalen. Wat betreft fysieke inrichting:

Een verhoogde vloer, met hellend vlak (helling max. 15 %) ingeval er niveauverschillen zijn tus-− 
sen vloer en toegang tot het lokaal (het moet mogelijk zijn zware servers zonder he� en binnen 
te rijden)
Een aparte koeling op noodstroom .(redundante uitvoering, min. 3x50%)− 
Koeling via een verhoogde vloer. Temperatuurscontrole op meerdere punten en instelling van − 
een maximum temperatuur per sensor, instelling van een gemiddelde temperatuur binnen het 
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gabarit mogelijk, klimaatkasten gedimensioneerd op een elektrisch vermogen van 1kW per m2, 
voor een COP 3
Een ontdubbelde elektrische voeding, via busbar systeem of gelijkaardig met driefasen invoer en − 
maximale stroomsterkte in functie van de server die door de gebruikers voorzien wordt. Bij afwe-
zigheid van gegevens zich op een maximaal verbruik van 30kW voor speci� eke voedingspunten 
oriënteren. Elektrische voeding dimensioneren op een gemiddelde vermogenvraag van 1kW per 
m2. Dat vermogen wordt hoger genomen zo de densiteit van hoogvermogen racks hoger ligt dan 
normaal (blade servers)
Aparte UPS voor informaticatoepassingen (redundante uitvoering, min3x50%)− 
Aparte branddetectie met koppeling op het algemene detectiesysteem van het gebouw− 
Automatisch blussysteem met inert gas, optioneel aangevuld met individuele CO2 blustoestel-− 
len. 
Toegang met badgelezers, eventueel in combinatie met andere middelen zoals codeklavier of − 
stand-alone badgelezers. Alle toegangen tot het gebouw dienen via één enkele badge beheer-
baar te zijn, twee aparte badges in één gebouw is niet wenselijk
Ventilatie gekoppeld aan een controle op de luchtzuiverheid− 
Bliksemveiligheid volgens zoneconcept type BBZ2 (IEC 61312-1) voor de meest kritische compu-− 
terzalen, BBZ1 of BBZ0 voor zalen met lagere prioriteit 
Uniformiteit van de racks: merk; afmetingen: minimaal 80 x 80 cm; in functie van budget valt 80 x − 
110cm te overwegen; constructie: kabelinvoer, stofborstels,verlichting, voeding, kabelgeleiding, 
koeling – ventilatie. Organisatie : (1) aparte racks voor verticale bekabeling naar de verdiepingen, 
scheiding tussen Cat3, Cat6 (of andere categorie) en optische kabels, (2) aparte racks voor hori-
zontale bekabeling in computerzaal, optische en koper bekabeling samen, (3) aparte racks voor 
server apparatuur en voor de actieve netwerkapparatuur

Voor de koppelingen wordt verwezen naar de varia. Wat de koppeling met de verdiepingen betreft, 
geldt: (1) Cat 3 voor telefonie, (2) Cat 6 voor breedband toepassingen op PSTN lijnen (ADSL, TV, ..) 
of voor koppeling van ICT switches indien afstand <90m, (3) optische vezel (OM2 SC/PC of LC) voor 
ICT switch koppeling. Voor de koppeling met externe netwerken geldt: (1) koppeling met publieke 
operator (2 racks ingeval groot gebouw : invoer koper kabel en invoer optische vezel), (2) koppeling 
op netwerk Vlaamse Overheid

Datalokalen7.11 

Eén of meer per verdieping voor de subracks. Oppervlakte ≥ 2.5x3 m2. Krijgen een vals plafond of een 
computervloer. Worden geventileerd en gekoeld met aangesluiting op de noodstroom. Net als in de 
lokalen met netwerkprinter wordt er een CO2-blustoestel voorzien.

Parking7.12 

Aantal parkeerplaatsen moet minstens voldoen aan de norm, opgelegd door de Vlaamse Rege-− 
ring, d.d. 2 september 2005 (VR/PV/2005/31): 1 parkeerplaats per 10 personeelsleden en 1 par-
keerplaats per dienstvoertuig
Parking dient voor bezoekers en personeel− 
Vrije hoogte zo, dat een bestelwagen doorkan (dus: 2.15 tot 2.35 m)− 
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Circulatiewegen breed genoeg voor een manoeuvrerende bestelwagen − 
Toegang via slagboom, voorzien van badgelezer, een videofonie intercom met de balie en CCTV− 
Automatische poort sluit de parking af− 
In en uitritten kunnen gelijktijdig gebruikt worden. Bij een afzonderlijke in- en uitrit zijn die breed − 
genoeg voor een bestelwagen. Bij een gezamenlijke in- en uitrit kunnen twee bestelwagens el-
kaar kruisen
Optioneel is een telsysteem bij de inrit− 
Eigen ventilatiesysteem of ventilatie met retourlucht uit het gebouw− 

Koude keuken7.13 

Temperatuur volgens de HACCP-normen. Richtwaarde 14°C met een toegelaten variatie van ±2°C

Collectieve vergaderzalen7.14 

Collectieve vergaderzalen worden best allemaal gecentraliseerd op één verdieping.

Fotokopie- en printlokalen7.15 

Fotokopielokalen met 1 kopieertoestel te voorzien à rato van 1 per 50 personen. Gelet op de huidige 
kantoorvereisten en de kosten van het afprinten in kleuren, is het aan te bevelen in het lokaal zowel 
een kleurenprinter als een netwerkprinter/scanner zwart/wit te hebben. Afprinten in kleur mag hoe 
dan ook enkel in geval van een speci� eke behoefte. Normaal gebeurt printen, scannen en kopiëren 
met het zwart/wit toestel
Het lokaal dient aangepast aan de huidige kantoorvereisten. In die zin moet koppeling mogelijk zijn 
op de data-infrastructuur, voor gebruik van netwerk printers in copier mode. Ook dient koeling voor-
zien, waarbij gerekend wordt met een COP 3. In de kopielokalen komen verder een papiermand, een 
vuilnismand voor niet-papier afval, een tafeltje voor het gemak van de gebruikers bij grote kopieer-
opdrachten (losmaken van documenten, sorteren van kopieën, …), een kast voor inktcartouches en 
opslag van courant gebruikte bureaubenodigdheden (schriften, mappen, …) en een ruimte (hoek) 
voor reservepapier in dozen
De fotokopielokalen krijgen een eigen ventilatie, met doorvoerrooster in de deur en mechanische 
afzuiging. Naar veiligheid toe worden ze uitgerust met een aparte branddetector, die zowel is inge-
steld op rookdetectie als op een plotse temperatuursstijging in de kopieermachines.

Stookolieopslag7.16 

Zie Vlarem 2. 
De stookolieopslagruimte wordt voorzien van een beveiligingssysteem tegen overlopen bij vulling, 
van een systeem voor lekdetectie en van een plaatje met het reservoirnummer, de naam van de op-
geslagen vloeistof (in voorliggend geval stookolie) en de reservoirinhoud. Daarnaast kunnen bijko-
mende eisen worden gesteld naargelang de ligging (al dan niet in een beschermde zone), de grootte 
van de tank, het feit of het een nieuwe of een bestaande tank is, of het om een ondergrondse of een 
bovengrondse tank gaat en naargelang het materiaal waaruit de tank bestaat. Die eisen betre� en:

De frequentie van controle en checklist − 
Al dan niet een onderzoek naar corrosieve bodemeigenschappen− 
Al dan niet in een waterdichte kuip− 

BoekVH012345678A.indb   114 7/03/2008   12:03:16



Sp
ec

i� 
ek

e 
vo

or
zi

en
in

ge
n 

en
 lo

ka
le

n

uitgave  10/2007

115

Speci� eke voorzieningen en lokalen  

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

Al dan niet met een permanente lekcontrole− 
Al dan niet met een dubbele wand− 
Al dan niet met een kathodische bescherming− 
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Toegangscontrole8.1 

Het gebouw heeft één centrale ingang met een permanent bemande balie. Op volgende plaatsen 
komt een extra toegangscontrole met een badgesysteem: gelijkvloers aan liften en trappen (badge 
met tijdregistratie), bij alle lokalen van de beveiligingsklasse 2, 3 en 4 en in de parking. Het type 
badge (proximity, IR, …) wordt vastgelegd in samenspraak met de gebruiker. Aan de balie zijn tijde-
lijke badges te krijgen.
Wat betreft inbraakpreventie komt er een CCTV aan alle in- en uitgangen, inclusief de nooduitgang, 
de goederenlift en de laad- en loskade, met digitale opslag van de beelden gedurende zeven dagen. 
Wordt het gebouw gedeeld met derden, dan kunnen bijkomende eisen worden opgelegd

Prikklok8.2 

Het gebouw wordt zo ontworpen dat het personeel volgende weg moet nemen: 
parking of hoofdingang  onthaal  tourniquets (toegangcontrole)  prikklok aan liften en 
trappen (tijdregistratie)

Wachtbuizen8.3 

Door de liberalisering van de nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, aardgas en telecommunicatie, 
dient bij nieuwbouw en renovatie voldoende aandacht besteed aan de in- en doorvoer van de no-
dige leidingen. Minimaal zijn drie wachtbuizen nodig, één voor de stroomkabel, één voor de tele-
comgeleidingen en één voor aardgas. Beter is meteen voor elk ontdubbelde toegangen te voorzien. 
Eventueel kan de aannemer er meer speci� eke wachtbuizen aan toevoegen, zoals blaasbuizen voor 
glasvezel. 

ICT8.4 

Naargelang de grootte van het gebouw wordt een systeem opgezet van hoofdracks en subracks. 
De hoofdracks bevinden zich in het serverlokaal. De bekabeling gebeurt via aparte kabeldragers 
(kabelgoten, vloergoten, wandgoten, distributiezuilen) met een tussenschot voor de galvanische 
scheiding van sterkstroom en zwakstroom. Waar nodig, worden de kabelgoten afgesloten met een 
deksel. Bij de dimensionering wordt rekening gehouden met een voldoende reservecapaciteit en, 
bij ophanging aan het plafond, met het toegelaten gewicht per lm. Voor de diverse ICT-toepassingen 
ziet de bekabeling tussen hoofdracks en subracks er als volgt uit:

Categorie 6 voor (1) aansluiting van actieve apparatuur in hoofd- en subrack in zoverre de om-− 
standigheden dat toelaten (afstand, omgeving), (2) aparte lijnen (ISDN, PSTN, met/zonder ADSL 
of ander DSL-dienst)
Categorie 3 voor telefonie− 
Glasvezel voor (1) aansluiting van actieve apparatuur in hoofd- en subrack in zoverre de omstan-− 
digheden dat vereisen (afstand, omgeving), (2) toepassingen die hoge eisen stellen aan de snel-
heid en de afscherming tegen instraling. Bij de glasvezel dient een keuze gemaakt tussen mono-
mode en multimode vezel. In de meeste kantoren wordt geopteerd voor multimode vezel OM2

Waardering van kantoorgebouwen  -  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid
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De werkposten worden bediend door een gestructureerde bekabeling, geplaatst door een gecerti� -
ceerde installateur met materiaal van de fabrikant waarvoor het certi� caat geldt. Minimaal krijgt elke 
desk 2 RJ45-uitgangen. Genoemd gestructureerde bekabeling wordt zowel voor de aansluiting van 
informaticamateriaal als van telefoontoestellen gebruikt. Naargelang de structuur van het gebouw 
zijn al dan niet alle elementen uit de categorie 6 normen van toepassing. Het labelen van de uitgan-
gen aan de gebruikerszijde en de racks gebeurt volgens de codering in voege in de gebouwen van 
het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Telefonie8.5 

Systeem: PABX (IP-enabled) op ISDN-PRA en/of ISDN-BRA
De belcapaciteit wordt vastgelegd door de opdrachtgever. Speciale aandacht zal daarbij gaan naar 
een correcte dekkingsgraad binnen voor GSM-gebruik. In het nummeringbereik wordt 30% reserve 
voorzien tegenover het geplande aantal gebruikers. Optioneel zijn DECT basisstations voor mobiele 
gebruikers. Zo gevraagd bestrijken die alle locaties of alle, uitzondering gemaakt van. Voldoende 
aandacht dient te gaan naar de contractuele afspraken met de onderhouds� rma’s. Speci� eke pun-
ten daarbij zijn de koppeling van de diverse centrales via een achterliggende structuur (huurlijn, IP) 
en de toepassing van een geschikt protocol (QSIG, DPNSS, proprietary, e.a)
Het aantal analoge noodlijnen, te voorzien op een centrale, risicovolle of gemakkelijk bereikbare 
plaats (PSTN) hangt af van het aantal gebruikers: normaal 1 per 50.

Elektriciteit8.6 

Hoogspanning 8.6.1 
Indien toepasselijk wordt de cabine apart of in het gebouw voorzien. Volgende normen moet men 
bij het ontwerp en de bouw volgen:

AREI− 
Technisch reglement voor de distributie van elektriciteit (VREG)− 
Bestek C2112 van de BFE-FBE− 
ATEX richtlijn− 
IEC 62271-reeks: IEC 62271-100 (IEC 56), IEC 62271-103 (IEC 265, IEC 62271-105 (IEC 420, IEC 62271-− 
106 (IEC 470), IEC 62271-200 (IEC 298), IEC 62271-201 (IEC 466), IEC 62271-202 (IEC 1330), e.a.
NBN C52 101-105 (transformator)− 
Europese normen HD428.1 S1, HD428.4 (transformator)− 

Net zoals de overige nutsvoorzieningen wordt de cabine in overeenstemming met het technische re-
glement van de VREG uitgebouwd (scheiding installaties distributiebeheerder/gebruiker). Komen er 
inductieve toepassingen, dan is een cosφ-compensatie nodig. Daartoe wordt ruimte voorzien voor 
een condensatorbatterij met PQFA, waarbij de nodige maatregelen dienen genomen om resonantie 
te vermijden. Voor de transformator geldt HD428.1-klasse B (lastverliezen) en klasse B’ (verliezen bij 
nullast en lawaaiproductie). De K-factor wordt bepaald volgens HD 428.4 (netvervuiling) met H<5%. 
Als koelmiddel wordt minerale olie, dan met opvang, of siliconenolie gebruikt.

Laagspanning 8.6.2 
De normen van toepassing zijn AREI, EN 60439 en de ATEX-richtlijn. De voeding wordt verticaal ge-
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organiseerd met, naast een algemeen laagspanningsbord (ALSB), een verdeelbord per verdieping. 
Alle borden krijgen voldoende reserveruimte en laten toe meters aan te sluiten (digitale meters van 
Indexys en een submeterstructuur). De bemeting van de di� erentieelschakelaars dient te steunen 
op een duidelijke de� nitie van wat een vochtige ruimte is. Ook moet de volledige installatie met 
inachtneming van de nodige veiligheidsvoorzieningen vlot toegankelijk zijn, zodat thermogra� sche 
controles kunnen gebeuren.
Is een computervloer aanwezig, dan bestaat de einddistributie uit vloerdozen. In geval de ruimten 
enkel een vals plafond hebben, worden verdeelzuilen en gesloten wandgoten met tussenschot ge-
bruikt. De vloerdozen bevatten drie stopcontacten en twee dataconnecties (Rj-45 Cat 6 of conform 
algemeen concept van databekabeling (Cat 5e, Cat 7)). Per werkplek komen er op zijn minst twee 
vloerdozen, verspreid over de werkplekoppervlakte. Bijkomend als optie zijn stopcontacten in op-
bouw of inbouw op de verdeelzuilen of in de wandgoten.
Het ontwerp van de laagspanning gebeurt volgens HD384 (Europese norm), AREI met inbegrip van 
de tabel met omgevingsvoorwaarden en eventueel de richtlijnen van BVVO.

Noodstroomaggregaat8.6.3 
Volgende componenten dient men op het noodstroomaggregaat (NSA) aan te sluiten (niet limita-
tief ):

Veiligheidssystemen zoals de noodverlichting, de trappenhuisverluchting, de brandweerlift, de − 
brandmeldingsystemen, alle pompen, enz.
IT - systemen zoals de voeding van de UPS, de koeleenheid ervan, enz− 
Beveiligingssystemen, CCTV, inbraakalarm− 

Daar bovenop voorziet men een vermogenreserve van minstens 30%.

Branddetectie en brandbeveiliging8.7 

Normen van toepassing:
EN 54-reeks: technische voorwaarden waaraan de componenten van een installatie voor brand-− 
detectie dienen te voldoen
NBN S21-100 en addenda: concept, installatie en onderhoud van een brandcentrale. Geen wet-− 
telijke verplichting maar wel aan te raden
BOSEC-NVBB: normen en aanbevelingen voor installateurs en gebruikte materialen− 

Aandachtspunten bij het ontwerp:
Aansluiting voeding direct op ALSB− 
Wijze van bekabelen:− 
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Keuze samenstellende delen Brandcentrale

Herhaalborden

Sirenes

Deurmagneten bij branddeuren

Drukknoppen Breek het glas

Kortsluitisolatie

Controle en werking

Herhaal-LEDS

Detectoren Adresseerbaar

Optisch of optisch/thermisch

Supervisie structuur Met andere installaties

Met telefoonnetwerk (directe lijn, 
GSM)

Bliksembeveiliging8.8 

Alle inkomende leidingen dienen uitgerust met een potentiaalvere� ening voor bliksem met be-
scherming tegen directe inslag (vonkenbrug 10/350) of met overspanninga� eiding (8/20). Tussen 
strooma� eider en overspanninga� eider wordt in een energetische coördinatie voorzien

Inbraakbeveiliging8.9 

De omvang van de inbraakbeveiliging hangt af van de belangrijkheid van de ruimten. Die worden 
daartoe in 4 klassen opgedeeld: 

Klasse 1 geen bijzondere beveiliging vereist− 
Klasse 2 minimale beveiliging vereist− 
Klasse 3 extra beveiliging vereist− 
Klasse 4 maximale beveiliging vereist− 

Ruimte Klasse

Computerlokaal/netwerkknooppunt 4

Computerlokaal 3

EHBO, dokterskamer 3

Hoogspanningscabine 3

Technische ruimte 2

Datalokaal 2

Technische schacht 2

Drukkerij 2

Keuken 2

Archieven 2

Laad- en loskade 2
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Ruimte Klasse

Toegangsdeur 2

Parking/garage/� etsenberging 2

Kantoorruimten 1

Vanaf klasse 2 is toegangscontrole nodig. Voor ruimten die deel uitmaken van gebouwen die extra 
gevoelig zijn, zoals ministeriële kabinetten of het rijksarchief, wordt de klasse automatisch met een 
eenheid verhoogd, tenzij het al klasse 4 is.
De standaarden van toepassing zijn de technische nota T-014 voor de componenten en T-014 voor 
de ondernemingen die het beveiligingswerk uitvoeren. Beide dienen gecerti� ceerd te zijn door het 
kwaliteitslabel INCERT.

Gebouwbeheersysteem8.10 

Het modulair opgebouwde gebouwbeheersysteem is, met behoud van de sturingselementen, uit-
breidbaar. Minimaal telt het 200 en maximaal 2000 stuurpunten (sensoren, contacten, sturingen, …). 
Minimaal omvat het systeem:

Een algemene controle van de HVAC–installatie, inbegrepen de aansturing van alle componen-− 
ten, de opname van alarmen, prealarmen, meldingen via droge contacten en een statuscontrole
Een algemene controle van de elektriciteitinstallatie (inclusief NSA). Status hoofdborden (vermo-− 
gen, spanning, optioneel: reactief vermogen), status speci� eke verbruikspunten
Een algemene controle van de beveiligingsinstallatie − 
De uitlezing van de brandcentrales− 
De mogelijkheid er een DECT-message server of equivalent voor doorgave van alarmen aan te − 
koppelen. Een belangrijke optie daarbij is de acknowledge procedure (ontvangstmelding alar-
men). Optioneel is een ontdubbelde koppeling
De mogelijkheid er andere sturingen op potentiaalvrije contacten aan te koppelen− 
De mogelijkheid alles via gestandaardiseerde protocols, zoals BACnet, LONnet, te koppelen met − 
vrijgave van protocol voor speci� eke functies …
De mogelijkheid er sensoren van diverse types, voor externe elementen zoals CO2, temperatuur, − 
windsnelheid, regenval aan te koppelen
De mogelijkheid er meters met impulsgever aan te koppelen− 
Een stuk intelligentie. Die omvat een kalenderfunctie voor weekend en speci� eke feestdagen en − 
een sturing op basis van sensorwaarden, berekende waarden (virtuele sensor waarden), datum 
& tijd en voorrangregels (vb branddetectie heeft voorrang op bepaalde sturingen). Ook beschikt 
het systeem over een lineaire sturing, een niet-lineaire sturing (vb. logaritmisch), een trapsturing 
en een tijdgekoppelde sturing, die toelaat seizoensgebonden regimes op te stellen
Een visuele weergave van de installatie en alle sturingselementen, met aanduiding in quasi real − 
time mode van de instelwaarden, de huidige waarden, de berekende waarden, de status (on/o� /
sleep…) en de manuele / automatische werking
De mogelijkheid rapporten te genereren waarin één of meerdere parameters, naast of over elkaar − 
geprojecteerd, bekeken worden. Daarbij horen automatische rapporten op reguliere basis (vb 
wekelijks, maandelijks) welke per mail kunnen doorgestuurd, om opgevraagde rapporten, om 
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rapporten, die de evolutie van één parameter of een berekende waarde over minimum 1 jaar 
weergeven (gra� sche weergave met een tabel van waarden, die in excel ingelezen kan worden, 
enz.)
Ondersteuning van de webserver technologie (beveiligde connectie) voor toegang van op af-− 
stand tot het sturingsysteem via login & paswoord (identi� catie), met mogelijkheid tot dual lo-
gin. 
Opvolging van alle acties op het sturingsysteem voor een periode van minimum 1 jaar, met auto-− 
matische log-o�  na instelbare inactiviteit: tijdstip, operator identi� catie, acties, 

Optioneel zijn
Verbruikscontrole met beslissingscriteria (v.b.: ketel valt ‘s winters uit, over naar reserveketel / ke-− 
tel valt ‘s zomers uit, alarm)
Afstandssignalisatie met mogelijkheid tot cascadeverwittiging bij niet herkennen− 
Netwerk koppeling (IP-netwerk) voor FTP of TELNET processen welke toelaten om de informatie − 
uit het gebouwbeheersysteem weer te geven op een Intranet pagina
Locale ondersteuning en ondersteuning van op afstand door de installateur met het oog op op-− 
timalisatie van het gebruik

Belangrijk zijn het onderhoudscontract en de clausules tot opwaardering voor de sturing en de 
stuurelementen. Daarbij is de compatibiliteit tussen het sturingsysteem en de individuele sturings-
elementen een hoofdvereiste voor het gebouwbeheersysteem. De garantie daarvoor moet perma-
nent zijn.

Oproepsysteem8.11 

Is over het ganse gebouw duidelijk verstaanbaar. Wordt gebruikt voor het testen van het alarmsy-
steem (typisch elke eerste donderdag van de maand), voor evacuatie (bij brandoefeningen) en voor 
algemene mededelingen. Optioneel is een koppeling met de telefooncentrale.

Onderhoudscontracten8.12 

Opmerking vooraf8.12.1 
Met de gebouwverantwoordelijke worden vooraf afspraken gemaakt voor de toegang tot alle lo-
kalen en systemen die met beveiliging te maken hebben. Bovendien moet er afstandscontrole op 
verschillende niveaus mogelijk zijn (via het gebouwbeheersysteem, de branddetectie, e.a.). Voor de 
controle op de elektrische installaties dienen de regels van het AREI en de aanbevelingen van het 
BVVO gevolgd.

Aanpak8.12.2 
Voor de HVAC installatie, de elektrische installaties, het sanitair, de keuken, de liften, het gebouw-
beheersysteem, de gevels, daken en deuren en diversen wordt een contract voor technisch beheer 
en onderhoud afgesloten. Daartoe worden de CAD tekeningen van het gebouw en zijn installaties, 
het dossier as built en alle bedieningsinstructies aan de aangestelde onderhoudsbedrijven overge-
maakt. Zo nodig dient gezorgd voor een gerichte opleiding van bedrijf en gebruikers.
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HVAC
Productie-eenheden en verdeelsysteem (ketels, branders, koelmachines, warmtewisselaars, lei-− 
dingnetten, luchtkanalen (inwendig reinigen))
Brandstofvoeding− 
Ventilatie van de stookplaats− 
Expansievaten− 
Luchtbehandelinggroepen− 
Pompen en ventilatoren− 
Verwarming- en koelelementen− 
Luchtmonden, roosters, kleppen en regelventielen− 
Automatische regelingen− 
Rookafvoeren (o.a. kuisen)− 
Blusinstallaties− 
Schilderwerken, bescherming van de installaties− 
Alle keuringen van de installaties (EPB, Vlarem)− 
Nazicht leidingisolatie− 
Conformiteitattest installateur, beheerplan, bijhouden logboek en uitvoering van beheermaatre-− 
gelen ten aanzien van legionella
Installatie voor waterbehandeling− 
Intelligente sturingen van de koelinstallatie, inclusief calibratie− 
Productie van warm tapwater (elektrisch, gas)− 
Onderhoud en ijking van alle meetinstrumenten − 

Elektrische installaties
Hoogspanningsinstallatie, transformatoren en disjonctoren (BA 4 en BA 5)− 
Laagspanningsinstallatie, verdeelborden, zekeringen, kabels en aansluitingen− 
Verlichtingsinstallatie met inbegrip van de nood- en de buitenverlichting− 
Brandpreventie, branddetectie, brandbestrijding en brandmelding− 

Preventie: evacuatiedossier, interventiedossier, audit
Bestrijding: brandblussers (3 types), sprinklerinstallatie, inert gas, haspels
Detectie: brandcentrale, herhaalborden, detectoren
Melding: brandcentrale, interne en externe koppeling, sirenes

Inbraakbeveiliging, CCTV, opslag van beelden− 
Inbraakbeveiliging: INCERT kwaliteitslabel en risicograden
CCTV: CAO68 en privacy, coderingsstandaard voor opslag van de beelden en mogelijk-

heid tot het maken van een duidelijke afdruk (vb: via M-JPEG)
Toegangscontrole, parlofoon, slagbomen, automatische poorten− 
Noodstroomaggregaat en UPS (batterijen: minimaal Eurobat General Purpose, IEEE1115 battery − 
sizing), optioneel een module voor belastingstransfer
Aarding− 
Bliksembeveiliging volgens NBN ENV 61024-1− 
Onderhoud en ijking van alle meetinstrumenten− 
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Sanitaire installaties
Toestellen− 
Koud- en warmwaterleidingen, kraanwerk− 
Pompen − 
Drukverhoginginstallaties− 
Waterbehandeling− 
Vernevelinginstallaties met toebehoren en hulpmiddelen− 
Reukafsluiters− 
Afvoerleidingen (aansluit-, verzamel-, en standleidingen)− 
Vetvangers− 
Rioleringsnet, putten, pompen− 

Keuken
Koelcellen, diepvriezers− 
Afwasmachine− 
Dampkap en � lters− 
Aansluitleidingen afvoer− 

Liften

Gebouwbeheersysteem

Gevels, daken, ramen en deuren
Glaskuis, buitenzijde. Onderstelt dat een wasinstallatie met valbeveiliging aanwezig is− 
Dakafdichtingen− 
Voegdichtingen (glas, aansluiting ramen en deurgehelen, tussen gevelelementen, e.a)− 
Controle van alle opengaande delen in gevels en daken, van de draaideuren en deurgehelen− 
Hernieuwen van de behandeling tegen gra�  ti− 
Ingangen en stoep ijsvrij houden− 

Diversen
Aanpassen plannen− 
Keuringskosten− 
Controlekosten (AREI hoogspanninginstallatie, preventieve maatregelen tegen legionella) − 

Gewenste documenten bij bestaande gebouwen8.13 

Algemeen 8.13.1 
Bij aankoop of huur van een bestaand kantoorgebouw dienen alle hierna volgende documenten 
en verslagen omtrent de keuring en de controle van de elektriciteitinstallatie, de brandbeveiliging, 
de HVAC-installatie, de liften, de compartimenteringen, asbest, het sanitair en diversen bij voorkeur 
twee maanden voor de ondertekening van het contract overhandigd te worden.
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In detail 8.13.2 

Elektrische installaties
Keuring bij in dienststelling van de installatie− 
Periodieke keuringen van de installatie− 
Alle elektrische schema’s− 
Veiligheidsverlichting− 
Periodieke keuringen van de veiligheidsverlichting− 

Brandbeveiliging
Brandalarm− 
Jaarlijkse keuring van het brandalarm− 
Muurhaspels− 
Jaarlijkse keuring van het muurhaspels− 
Brandblussers− 
Jaarlijkse keuring van het brandblussers− 
Brandweerverslag− 
Instructies “Wat bij brand”− 
Evacuatieplannen− 
Signalisatie/pictogrammen− 

HVAC, stookolie
Stookplaats− 
De jaarlijkse keuring van de stookplaats− 
De keuring van de stookolietank− 
Overvulbeveiliging stookolietank− 

Liften
In dienst stelling personenlift− 
In dienst stelling goederenlift− 
Periodieke keuring personenlift− 
Periodieke keuring goederenlift− 

Compartimenteringen
Compartimentering stookplaats− 
Compartimentering trappenhal− 
Compartimentering kelder− 
Compartimentering verdiepingen− 

Asbest
Asbestinventaris− 

Sanitaire installaties
Sanitaire voorzieningen (m/v/gehandicapten)− 
Kleedkamers (m/v)− 
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Diversen
Dossier van postinterventie − 
Onderhoud ramen − 

Milieuvergunning
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