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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Kennis nemen van de nieuwe eisen over verluchting van 

arbeidsplaatsen (2019)

• De evolutie en de flexibiliteit van deze eisen begrijpen

• Het principe van de risicoanalyse begrijpen

• Het ventilatiedebiet (nieuw systeem) kunnen berekenen

• Een actieplan kunnen opstellen (bestaande gebouwen)
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Eisen vóór 2016 en nieuwe eisen 2019

II. Elementen van de risicoanalyse

III. Eisen voor de binnenluchtkwaliteit

IV. Ontwerpfasen – nieuwe gebouwen

V. Actieplan – bestaande gebouwen

3
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De Codex over het Welzijn op het werk (CODEX) omvat 10 boeken 
en 52 titels

▪ I. Algemene beginselen

▪ II. Organisatorische structuren en sociaal overleg

▪ III.  Arbeidsplaatsen

▪ IV. Arbeidsmiddelen

▪ V. Omgevingsfactoren en fysische agentia

▪ VI. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische 
agentia

▪ VII. Biologische agentia

▪ VIII. Ergonomische belasting

▪ IX. Collectieve bescherming en individuele uitrusting

▪ X. Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071
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De Codex over het welzijn op het werk omvat eisen over de 
verluchting van de lokalen en de luchtkwaliteit

▪ I. Algemene beginselen

▪ II. Organisatorische structuren en sociaal overleg

▪ III.  Arbeidsplaatsen

• Titel 1 Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen

Hoofdstuk IV. Verluchting

▪ IV. Arbeidsmiddelen

▪ V. Omgevingsfactoren en fysische agentia

▪ VI. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische 
agentia

▪ VII. Biologische agentia

▪ VIII. Ergonomische belasting

▪ IX. Collectieve bescherming en individuele uitrusting

▪ X. Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
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De eisen op het vlak van verluchting zijn veranderd in 2016 en 2019

▪ Vóór 2016

• Verluchting 30 m³/u per werknemer

Debiet: niet gemakkelijk meetbaar

Per werknemer! Bv. Klaslokaal: 1 persoon 30 m³/u?

▪ 2016

• Maximale CO2-concentratie: 800 ppm

[CO2]: gemakkelijk meetbaar

Alle aanwezige personen dragen bij aan het CO2-gehalte in het lokaal

Concentratie in absolute waarde: [CO2] buiten > 400 ppm

Overeenkomstig debiet: > 50 m³/u per persoon!

▪ 2019

• Herziening van de Codex: Koninklijk Besluit van 2 mei 2019, 
gepubliceerd op 21 mei 2019

• Praktische richtlijn: verklarend document van 33 pagina's
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De Codex over het welzijn op het werk (Codex) richt zich 
rechtstreeks tot werkgevers... maar onrechtstreeks ook naar andere 
vakmensen

WERKGEVER

GEBOUWEIGENAAR

Architect

Studiebureau

Aannemer(s)

Toeleveringsindustrie

…

WERKNEMER

Codex

EPB
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Waarom is de luchtkwaliteit essentieel in arbeidsplaatsen?

▪ Binnenluchtkwaliteit (IAQ)

• Impact op het comfort

Percieved Indoor Air

Geuren

• Impact op de cognitieve prestaties

Werksnelheid 

Concentratie

• Impact op de gezondheid

Polluenten die toxisch zijn op korte termijn (acuut)

Polluenten die toxisch zijn op lange termijn (chronisch)

Kankerverwekkende polluenten
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De globale benadering voor een goede IAQ berust op 3 
fundamentele pijlers: ze ligt aan de basis van de nieuwe Codex
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De nieuwe Codex (2019) bevat 3 luiken met vereisten

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus

3) Actieplan voor bestaande 
gebouwen
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Het doel van de risicoanalyse is de risico's vast te stellen die 
verbonden zijn aan de IAQ in werklokalen

▪ In deze analyse moet rekening worden gehouden met

• Debiet aangevoerde lucht

• Mogelijke bronnen van storingen

▪ Voorbeelden van bronnen van vervuiling

• Aanwezigheid en activiteit van personen

Biologische effluenten / CO2

• Producten en materialen

Bouwproducten, vloerbedekking, decoratie

Meubilair, Technische uitrustingen, toestellen, werktuigen, machines

• Onderhoud, herstelling en schoonmaak van de lokalen

• Kwaliteit van de lucht aangevoerd door infiltratie en ventilatie

Buitenlucht

Werking en onderhoud HVAC

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 
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Opmerking/herinnering: de risicoanalyse vormt ook de basis van 
de Codex voor andere aspecten dan de luchtkwaliteit

▪ Risico's:

• Omgevingsfactoren en fysische agentia

• Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia

• Biologische agentia

• …

▪ In welke context 

• Producten die gebruikt worden door de werknemer

• Producten die in contact komen met de werknemer

• …

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 



Pagina 15

De risicoanalyse is gebaseerd op een snelle screening en 
eventueel (facultatieve) berekeningen en metingen

Stap 1 - Screening

Inzamelen relevante informatie

Visuele inspectie

Bevraging werknemers

Stap 2 - Berekeningen (facultatief)

Stap 3 - Metingen (facultatief)

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 
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Screening: inzamelen relevante informatie 

▪ Doel: zo veel mogelijk informatie verzamelen over 

• Het gebouw

• De technische installaties

• Het gebruik van de lokalen

▪ Voorbeelden

• Plannen

• Bestemming van de lokalen

• Plan van de technische installaties

• As-built dossier

• Meetrapporten

• Eventuele voorafgaande klachten

• …

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 
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Screening: visuele inspectie van de lokalen

▪ Ventilatie / verluchting

• Mechanisch/natuurlijk ventilatiesysteem 

Conform technisch dossier?

• Mogelijkheid om de vensters open te zetten

▪ Bronnen van vervuiling

• Personen

• Materialen

• Meubilair

• …

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 
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Screening: bevraging werknemers

▪ Doel: ervaring van de personen op het vlak van de luchtkwaliteit

▪ Voorbeeldvragen

• Hoe ervaart u de luchtkwaliteit?

comfortabel / lichtjes oncomfortabel / oncomfortabel / zeer 
oncomfortabel

• Bent u tevreden over de luchtkwaliteit?

Tevreden / Ontevreden

• Is de luchtkwaliteit aanvaardbaar?

Aanvaardbaar / Onaanvaardbaar

▪ Opgepast: de IAQ-ervaring kan zeer subjectief zijn...

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 



Pagina 19

Dankzij bijkomende berekeningen kunnen de ventilatiedebieten 
worden gekwantificeerd, de CO2-metingen worden 
geïnterpreteerd, enz.

▪ Berekeningstools van de Belgische Maatschappij voor Hygiëne op 
het werk (BSOH)

• https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 

https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384
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Dankzij bijkomende metingen kan een bestaand systeem geëvalueerd 
worden en de concentratie van CO2, polluenten, enz. gekwantificeerd 
worden
▪ Meting van de ventilatiedebieten (mechanisch systeem)

• NBN EN 12599

• Artikel WTCB

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbr
i-contact&pag=Contact35&art=543Meting van de CO2-concentratie

• Indicatieve meting (minder dan 20 min)

• Meting op lange termijn (minstens 1 dag)

▪ VOS-meting 

• Gespecialiseerd laboratorium

• Eventueel om aan te tonen dat een lokaal een beperkte vervuiling 
vertoont

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact35&art=543
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In de IAQ-vereiste wordt rekening gehouden met biologische 
effluenten en de uitstoot van de materialen

▪ IAQ-basisvereiste, naar keuze

• Maximum 900 ppm CO2

• Minimaal ventilatiedebiet van 40 m³/u.pers

▪ Afwijking, naar keuze

• Maximum 1200 ppm CO2

• Minimaal ventilatiedebiet van 25 m³/u.pers

▪ Voorwaarden

• De risicoanalyse toont aan dat het aantal vervuilingsbronnen 
gedaald is (bv. materialen met een lage uitstoot)

• Voorafgaand advies van de preventieadviseur en het comité

1) Risicoanalyse 
binnenluchtkwaliteit 

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus
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CO2 wordt gebruikt als IAQ-indicator: het komt rechtstreeks 
overeen met een ventilatiedebiet / luchtverversing

▪ CO2

• Geen toxische polluent als dusdanig! (< 5000 ppm)

• Luchtverversingsindicator in aanwezigheid van personen

▪ Er wordt aangenomen dat een persoon 20 l/u.pers. CO2 uitstoot

Geldig voor:

• CO2-emissie van 
20 l/u.pers. 

• [CO2] buiten van 
400 ppm

40
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2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus
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De IAQ-vereiste/-ventilatie hangt af van de andere 
vervuilingsbronnen

▪ Indien het aantal andere bronnen beperkt is 

• Belangrijkste bron = biologische effluenten

• Debiet van 25 m³/u.pers. = 1200 ppm CO2

▪ Indien er geen speciale aandacht is voor andere bronnen

• Dan is er meer ventilatie nodig om deze andere polluenten te 
elimineren

• Hoger ventilatiedebiet van 40 m³/u.pers

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus
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De vermindering van de andere vervuilingsbronnen wordt 
aangetoond via de risicoanalyse

▪ Wat zijn de mogelijke vervuilingsbronnen?

• Personen/biologische effluenten

• Bouwmaterialen  / afwerkingsmaterialen

• Meubilair

• Producten / Proces / Uitrustingen

• …

▪ Concrete benadering van de richtlijn versie 2019:

• Bronnen:  Enkel emissie van de vloerbedekkingen

• Kader: Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 C-2014/24239

▪ Evolutie van de richtlijn in de toekomst:

• Andere bronnen kunnen in dezelfde aanpak worden geïntegreerd

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus
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Het koninklijk besluit van 8 mei 2014 C-2014/24239 is van 
toepassing op vloerbedekkingen en bepaalt de maximale emissies

▪ Alle vloerbedekkingen die in België worden verkocht moeten hieraan 
voldoen 

▪ De volgende materialen zijn vrijgesteld (niet-emissief)

• Natuursteen

• Keramiek

• Onbehandeld glas

• Staal

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus
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Ontwerpfases van een nieuw gebouw/systeem

Bepaling van de nominale bezetting per lokaal

Controle van de overeenstemming met de 
voorwaarde van een lage emissie voor de lokalen

Ontwerp van een installatie waarmee de vereiste 
debieten kunnen worden bereikt

Oplevering van de installatie

Uitvoering van een nieuwe risicoanalyse in geval 
van belangrijke wijzigingen op het vlak van 

inrichting en bestemming (→ zie procedure voor 
bestaande gebouwen)

Type lokaal, 
oppervlakte,…

Welke vloerbedekking is 
er aanwezig of zal worden 
geïnstalleerd

Debiet per persoon 
totaal
→ Bemeting

Debietmeting

In geval van 
veranderingen..

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus
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De IAQ-vereiste naleven in bestaande gebouwen blijft een grote 
uitdaging!

▪ Geen ventilatie in talrijke bestaande gebouwen...

• Scholen

• Kleine kantoorgebouwen

• Oude gebouwen

▪ Alternatieven voor ventilatie?

• In-/exfiltraties?

• Vensters openzetten?

▪ Beperkingen

• Economisch

• Timing: Verhuis? Renovatie? Uitbreiding? Enz.

→ Pragmatische aanpak met een actieplan

2) IAQ-basisvereiste 
CO2 of debiet

Vereiste op 2 niveaus

3) Actieplan voor 
bestaande gebouwen
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Indien er niet voldaan kan worden aan de IAQ-eisen, stelt de 
werkgever een actieplan op 

▪ In overleg met 

• de preventieadviseur en 

• het comité

▪ Maatregelen 

• Technische en 

• Organisatorische

▪ Tijdschema van de uitvoering op

• Korte termijn

• Middellange termijn

• Lange termijn

3) Actieplan voor 
bestaande gebouwen
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RISICOANALYSE

Stap 1 - Screening

Inzamelen relevante documenten

Visuele inspectie

Bevraging werknemers

Stap 2 - Berekeningen (facultatief)

Stap 3 - Metingen (facultatief)

INDIEN NODIG: ACTIEPLAN

Organisatorische maatregelen 

Technische maatregelen 

Opstelling van 
een actieplan

3) Actieplan voor 
bestaande gebouwen
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De technische maatregelen zijn de meest doeltreffende, maar 
gaan over het algemeen gepaard met een implementatie in de tijd

▪ Technische maatregelen = gebouw + technische installaties 

▪ De vervuilingsbronnen beperken

• Evaluatie via een risicoanalyse

• Eventuele vervanging van afwerkingsmaterialen, enz.

▪ Het bestaande ventilatiesysteem verbeteren

• De nominale bezetting van het lokaal aanpassen

• Controle van het systeem en eventuele herstellingen

• In voorkomend geval, nieuwe regeling van de debieten

• Onderhoud: filters, warmtewisselaars, batterijen, ventilatoren, enz.

▪ Installatie van een nieuw ventilatiesysteem

• Te voorzien bij een renovatie of op het einde van de 
bezettingsperiode

• Idem ontwerp nieuw gebouw, fasering in de tijd

3) Actieplan voor 
bestaande gebouwen
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De organisatorische maatregelen zijn over het algemeen minder 
doeltreffend maar kunnen de IAQ op korte termijn verbeteren

▪ Permanente organisatorische maatregelen

• De polluenten beperken: meubilair, onderhoudsproducten, enz.

• Printers en kopieerapparaten in apart lokaal

• Het nominale bezettingspercentage van een ruimte respecteren (cf. 
ventilatie)

• Correct gebruik van de technische installaties

▪ Corrigerende organisatorische maatregelen

• Beperking van het aantal aanwezige personen

• Verluchting via de vensters

Buiten de verwarmingsperiodes: OK (opgepast akoestiek, enz)

In verwarmingsperiodes: compromis...

Draagbare CO2-sensoren

Verluchten tijdens de pauzes

3) Actieplan voor 
bestaande gebouwen
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Samengevat...



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De eisen op het vlak van verluchting zijn veranderd 

in 2016 en 2019

• De nieuwe eisen van 2019 omvatten een 

risicoanalyse en een flexibele aanpak

• De risicoanalyse beoogt de identificatie van 

luchtkwaliteitsproblemen

• De flexibele aanpak houdt rekening met een debiet 

per persoon en met de uitstoot van de materialen

• Voor bestaande gebouwen moet een actieplan 

worden opgesteld
33



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Codex over het welzijn op het werk
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071

• Koninklijk Besluit verluchting van arbeidsplaatsen 

(2019)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=20

19050226&table_name=loi

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2

019050226&table_name=wet

• Koninklijk Besluit vloerbedekkingen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=20

14050877&table_name=loi

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2

014050877&table_name=wet 34

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019050226&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019050226&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014050877&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014050877&table_name=wet


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Praktische richtlijn
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=48360

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48360

• Instrument voor de berekening van het CO2-

gehalte (BSOH)
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384

• Meting van de ventilatiedebieten (WTCB)
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-

contact&pag=Contact35&art=543

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-

contact&pag=Contact35&art=543
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CONTACT

Samuel CAILLOU

Hoofd van het laboratorium Verwarming en ventilatie, 

WTCB

 : 02/655 77 97

E-mail: samuel.caillou@bbri.be 


