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Voorwoord 

Voorliggend document behoort bij het ter kritiek aangeboden normontwerp Ontw. NEN 1087:2019, 
Ventilatie van gebouwen  ̶ Bepalingsmethoden voor nieuwbouw, versie februari 2019. 

De kritiektermijn voor het normontwerp is op 15 mei 2019 gesloten. De daaruit voortvloeiende 
reacties en commentaren vormen geen input voor deze validatierapportage, maar zullen worden 
beoordeeld en verwerkt bij de commentaarverwerking. 

Het document geeft toelichting, verantwoording en validatie van de indicatieve methode voor 
kwalitatieve beoordeling van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. 

De methode geeft een indicatieve beoordeling voor de mate waarin het ventilatiesysteem in staat 
zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de 
beoordeling bij aanwezigheid en afwezigheid van personen. Bovendien wordt onderscheid gemaakt 
naar ruimten primair bedoeld voor het verblijf van mensen (verblijfsruimten) en ‘natte ruimten’, 
zoals ook in de bouwregelgeving gebeurt. Daartoe worden ook nieuwe grootheden geïntroduceerd: 
de AEP (Air Exchange Performance of wel ventilatieprestatie-indicator) en de AER (Air Exchange 
Rate ofwel waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling). Bij deze beoordelingsmethodiek wordt 
ook de in Europees verband (EVIA) door de industrie voorgestelde indeling in ventilatiesystemen 
gehanteerd. In dit validatierapport worden de in dit verband gemaakte keuzes nader onderbouwd.  

Vooralsnog worden aan de nieuw geïntroduceerde grootheden AER en AEP geen eisen gesteld in de 
bouwregelgeving. Doel van publicatie van Ontw. NEN 1087:2019 is de markt een handvat te geven 
om praktijkervaring op te doen met een kwalitatieve beoordeling van ventilatiesystemen en met 
deze methode. Aansturing via de bouwregelgeving wordt echter voor de toekomst nadrukkelijk 
open gehouden. 

Namens de auteurs: H. Valk, R. van Holsteijn, M.C. Hofman  
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1 Inleiding 

Dit document geeft toelichting, verantwoording en validatie van de indicatieve methode voor 
kwalitatieve beoordeling van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. 

Doel van de methode is de markt een instrument aan te reiken waarmee men, bij de systeemkeuze 
van een woningventilatieconcept, onderling kan vergelijken wat de te verwachten praktijkprestatie 
van het ventilatiesysteem zal zijn. Aangezien dit een nieuw ontwikkelde methode is, is het van 
belang om aan te geven in hoeverre de uitkomsten hiervan overeen komen met andere 
berekeningsmethoden en met praktijkmetingen. Deze vergelijking kan beschouwd worden als een 
validatie van deze indicatieve bepalingsmethode voor ventilatieprestatie (IBVP). Onder validatie 
wordt in dit verband verstaan het onderbouwen en beoordelen van de methode op geldigheid voor 
de praktijk van de Nederlandse woningbouw. 

De IBVP is ontwikkeld om een manco te verhelpen in de huidige werkwijze rond de keuze voor 
ventilatiesystemen, waarbij de ventilatieprestatie van het systeem geen onderwerp is. De impliciete 
aanname is dat, wanneer aan Bouwbesluit wordt voldaan, het met de prestatie van het 
ventilatiesysteem wel in orde is. De enige overweging die nog resteert is de energieprestatie van 
het systeem. 

Real-life monitoringsonderzoek in verschillende landen toont echter aan dat dit niet het geval is en 
er grote verschillen zijn in de ventilatieprestatie van Bouwbesluit-conforme systemen. Bij de 
formulering van de opdracht voor de nieuwe NEN 1087 is besloten om in de nieuwe versie een 
methode op te nemen die het mogelijk maakt om al in een vroeg stadium een indicatie te krijgen 
van de ventilatieprestatie van een systeem. 

Tot op heden zijn er geen methodes ontwikkeld waarmee de ventilatieprestatie van een systeem 
kan worden ingeschat. De enige manier die hiervoor beschikbaar is, is het modelleren van het 
gebouw in een meerzone-luchtstroommodel. Hoewel dit uit wetenschappelijk oogpunt een 
optimale oplossing is, is het voor de advies- en ontwerpproces geen oplossing, gezien de omvang en 
kosten van dergelijk onderzoek. De IBVP methode is daarmee de eerste in z’n soort: een 
rekenkundige benaderingsmethode die een relatief eenvoudige afweging van 
ventilatiesysteemvarianten op projectniveau mogelijk wil maken. Om die reden is het lastig een 
validatie uit voeren, simpelweg omdat er geen vergelijkingsmateriaal bestaat. 

Wat enigszins in de buurt komt is een vergelijking met de VLA-Gelijkwaardigheidsmethode. Deze 
methode is bedoeld om de energieprestatie van een systeem te beoordelen bij een minimaal 
vereiste LKI (luchtkwaliteitsindex). De methode maakt bovendien gebruik van allerlei aannames 
omtrent bediening van ventilatiecomponenten welke anders zijn dan de aannames die in de IBVP-
methode zijn gedaan. Desalniettemin zal de VLA-Gelijkwaardigheidsmethode worden gebruikt om 
te laten zien hoe de resultaten van de IBVP methode zich verhouden tot de resultaten van de VLA-
methode. Daarmee kan worden onderbouwd dat de IBVP-methode een zinvol instrument is om dit 
manco in de ventilatie branche te helpen opheffen. 

1.1 Kwaliteit van ventilatiesystemen in Ontw. NEN 1087:2019 

Het normontwerp NEN 1087:2019 bevat de IBVP, een methode waarmee het functioneren van het 
systeem naar verwachting in de praktijk kan worden beoordeeld, dus: afhankelijk van technische 
specificaties zoals meet- en regelmogelijkheden, de gevoeligheid voor de invloed van 
omstandigheden en de mate van beïnvloeding door gebruikers. Met andere woorden: de te 
verwachten kwaliteit van een ventilatiesysteem wordt hiermee in beeld gebracht en systemen 
worden onderling vergelijkbaar gemaakt. ‘Kwaliteit’ verwijst hier naar de mate waarin een 
ventilatiesysteem in de praktijk zal zorgen voor voldoende luchtuitwisseling zoals bedoeld in de 
bouwregelgeving.  
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OPMERKING De consequentie van dit uitgangspunt is dat er onderscheid gemaakt kan worden op basis 
van ‘kwaliteit’. Op dit moment biedt de bouwregelgeving deze mogelijkheid niet. Er worden immers alleen 
eisen gesteld aan de capaciteit. Het kwaliteitscriterium dat in Ontw. NEN 1087:2019 is uitgewerkt, heeft dus 
in eerste instantie een privaatrechtelijk karakter. In verdere contacten met het ministerie van BZK zal worden 
nagegaan of rechtstreekse opname in de regelgeving gewenst is.  

Ontw. NEN 1087:2019 bevat een aantal nieuwe begrippen om aan dit kwaliteitsaspect invulling te 
geven: 

— ventilatiesysteemtype (VST); 

— indicator voor de te verwachten ventilatiekwaliteit: AEP (Air Exchange Performance); 

— gemiddelde te verwachten luchtvolumestroom over het gebouw: AER (Air Exchange Rate). 

Voor deze begrippen is een bepalingsmethode uitgewerkt in de vorm van een stelsel formules en 
tabellen met forfaitaire waarden. De grootheden, formules en tabellen zijn ontleend aan een 
onderzoek van Van Holsteijn & Kemna (VHK) en de Universiteit Gent (UGent) in opdracht van de 
European Ventilation Industry Association (EVIA). Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
literatuur- en modelonderzoek. Dit onderzoek heeft een model ontwikkeld om de optredende 
ventilatiestroom te bepalen, aan de hand van: 

— de capaciteit van de voorzieningen; 

— de invloed van de drijvende kracht, zowel mechanische als natuurlijke (zoals winddruk); 

— de invloed van regelmogelijkheden; 

— de gemiddeld te verwachten invloed van de eindgebruiker (probabiliteit). 

Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt naar gebruiksruimten en naar ‘natte ruimten’ en andere 
ruimten van waaruit binnenlucht wordt afgevoerd. Met behulp van het model zijn parameters 
afgeleid voor de Nederlandse situatie. Deze zijn in formule- en tabelvorm opgenomen in 
Ontw. NEN 1087:2019. In de toelichting per hoofdstuk is dit uitgewerkt. 

Voor de bepaling van de ventilatiekwaliteit wordt steeds onderscheid gemaakt naar 
verblijfsgebieden en ‘natte ruimten’ enerzijds en naar aan- en afwezigheid van personen anderzijds. 

De beoordeling die op deze wijze ontstaat, is bedoeld om in de bouwregelgeving een betekenisvol 
onderscheid te maken naar de mate waarin een ventilatiesysteem onder praktijkomstandigheden 
zal functioneren. Daarbij zijn waarden aangenomen voor de factoren die invloed hebben op de 
optredende luchtvolumestromen en de mate van luchtuitwisseling. Deze waarden zijn gebaseerd op 
statistiek en modelonderzoek en waar dit ontbreekt zijn deze normatief bepaald op basis van 
praktijkervaringen en deskundigheid in de betrokken projectgroep en bij de rapporteurs (expert 
judgement). Bij deze beoordeling wordt zo onder meer rekening gehouden met de aard van de 
drijvende kracht, de statistische invloed van buitenomstandigheden, de luchtdichtheid van de 
gebouwschil, de aanwezigheid en mate van beïnvloeding door een diversiteit aan sensoren met 
bedieningsmogelijkheden en andere vormen van invloed die gebruikers kunnen hebben. In de 
toelichting per hoofdstuk wordt deze onderbouwing genoemd.  

Deze methode maakt het mogelijk de praktijkprestaties van ventilatiesystemen onderling met 
elkaar te vergelijken, waarbij de eigenschappen van een specifiek gebouw meewegen. Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar de gemiddeld optredende luchtvolumestroom, maar ook naar de 
invloed die deze kan hebben op de luchtuitwisseling binnen een groep van gebruiksruimten 
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(verblijfsgebieden en verblijfsruimten), zowel bij aan- als afwezigheid van personen. Daarbij wordt 
dit in de bepalingsmethode gemiddeld over een standaard klimaatjaar bepaald.  

Vooralsnog is deze methode privaatrechtelijk van karakter, zolang de eisen aan de nieuw 
geïntroduceerde grootheden nog ontbreken in de bouwregelgeving. 

De IBVP gaat uit van archetypische referentie-woningen (alle verblijfsruimtes ruimtes staan direct 
of indirect, via verkeersruimte bv. gang, in verbinding met de afvoerruimtes). De IBVP kan daarom 
voor verreweg het grootste deel van het Nederlandse woningbestand een goede inschatting maken.  

Voor een klein aantal niet-archetypische woningen zullen de uitkomsten naar verwachting minder 
representatief zijn. In die gevallen kan nader onderzoek nodig zijn of kan desgewenst een 
meerzone-luchtstroommodel worden toegepast. 

De beoordelingsmethode is nadrukkelijk geen berekening van de werkelijk optredende 
luchtuitwisselingen in elke individuele ruimte. Om dat te doen zou voor ieder gebouw een 
meerzone-luchtstroommodel moeten worden uitgewerkt. Een dergelijk rekenmodel sluit niet aan 
bij de uitgangspunten van de bouwregelgeving, onder meer omdat dit een aanzienlijk verzwaring 
zou betekenen van de vereiste berekeningen bij elke bouwaanvraag. 

1.2 Beknopte toelichting hoofdstuk 6 en 7 Ontw. NEN 1087:2019 

— Hoofdstuk 6 van het normontwerp geeft de nieuwe indeling in ventilatiesystemen op basis van 
drijvende kracht (VST). Nieuw is dat daarbij niet alleen gekeken is naar de drijvende kracht voor 
toe- en afvoer op gebouwniveau, maar dat ook onderscheid wordt gemaakt naar de drijvende 
kracht in het gebouw, ter plaatse van de overstroom. Voor alle drijvende krachten wordt ook de 
mate van waarschijnlijkheid bepaald dat minimaal de berekende capaciteit zal optreden. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld de invloed van winddruk normatief vastgelegd. De invloed van 
regelkarakteristiek wordt in hoofdstuk 7 van het normontwerp behandeld.  

— De tot op heden gehanteerde indeling in systeem A t/m D (later aangevuld met E) was nooit 
onderdeel van NEN 1087. De nieuwe indeling is nu wel opgenomen. 

— Hoofdstuk 7 geeft de bepalingsmethode voor de nieuwe grootheden AEP en AER. Deze bestaat 
uit een serie tabellen. Omdat deze tabellen zijn afgeleid uit het in EVIA-verband ontwikkelde 
beoordelingsmodel is omzetting naar een rekenmodel eenvoudig. Met behulp van zo’n model 
zijn ook voor innovatieve ventilatie-oplossingen in principe forfaitaire waarden af te leiden. Een 
bepalingsmethode voor een dergelijke algemeen geldige energieprestatie-indicator maakt 
echter geen onderdeel uit van Ontw. NEN 1087:2019. De bepalingsmethode is nu zo uitgewerkt 
dat voor elk gebouw afzonderlijk de grootheden AEP en AER kunnen worden bepaald.  
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2 Validatie 

2.1 Inleiding en werkwijze 

Om na te gaan of de in het IBVP-model gebruikte parameters leiden tot zinvolle uitkomsten worden 
deze vergeleken met rekenresultaten uit modelsimulaties en met praktijkmetingen. 

Voor een praktische en inhoudelijk relevante vergelijking is gekeken naar een verzameling meet- 
en/of rekenresultaten die voldoende representatief zijn voor de Nederlandse woningbouw en op 
een zodanige wijze te verwerken zijn, dat een systematische vergelijking met de uitkomsten van de 
IBVP-methode mogelijk is.  

Voor een vergelijking met rekenresultaten uit modelsimulaties is daarom aansluiting gezocht bij de 
VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek.  

Daarnaast worden de uitkomsten vergeleken met die van praktijkmetingen uit het Monicair 
onderzoek. 

2.1.1 Vergelijking IBVP met VLA-methodiek 

2.1.1.1 IBVP 

De indicatieve bepalingsmethode voor ventilatieprestatie beoordeelt ventilatiesystemen op hun 
vermogen de gewenste luchtuitwisseling (volgens nationale of Europese standaarden) te realiseren 
in de individuele natte ruimtes en verblijfsruimtes tijdens aanwezigheid en afwezigheid. 

Basis hiervoor zijn zgn. probabiliteiten (= waarschijnlijkheid/kans) voor het effect van de 
toegepaste regelingen/controls, welke zijn gebaseerd op deels literatuur, praktijkonderzoek, expert 
judgement en de lopende discussie binnen de Europese ventilatie industrie. Het betreft 
berekeningen met probabiliteiten voor natuurlijke en mechanische lucht-uitwisselvoorzieningen en 
een set van nieuw gedefinieerde probabiliteiten . 

De methode is bedoeld voor alle betrokken marktpartijen die vroegtijdig, wanneer een keuze moet 
worden gemaakt voor een ventilatiesysteem, en tegen geen of geringe kosten de prestatie van een 
ventilatiesysteem willen laten meewegen in hun beslissing. 

2.1.1.2 VLA methodiek 

De VLA-methodiek is ontwikkeld om de energieprestatie van specifieke woningventilatiesystemen 
vast te kunnen stellen via modelsimulaties. In deze methode wordt zijdelings ook de minimaal 
vereiste binnenluchtkwaliteit beoordeeld (via de LKI waarde op basis van CO2-concentratie).  

Op basis van deze methodiek worden sinds 2012 innovatieve ventilatiesystemen beoordeeld aan de 
hand van meerzone- luchtstroommodel-berekeningen van steeds dezelfde 7 woningvarianten (4 
woningtypen met in een verschillend gebruik) ontleend aan de RVO referentiewoningen. Daarmee 
wordt een semi-probabilistische beoordeling uitgevoerd die voldoende representatief wordt geacht 
voor de Nederlandse woningproductie. Randvoorwaarde van deze methodiek is een voldoende 
mate van luchtkwaliteit, uitgedrukt in de LKI-waarde.  

De VLA-methodiek berekent dus via meerzone-luchtstroommodellen welke systeemstroom een 
ventilatiesysteem in een bepaalde referentiewoning realiseert om de minimale LKI te kunnen 
waarborgen. Hierbij wordt infiltratie als nuttige luchtuitwisseling gezien (een lekke woning leidt tot 
een lagere ventilatiesysteemstroom) en worden redelijk ideale gebruikspatronen voor 
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ventilatieroosters, binnendeuren en mechanische schakelaars aangehouden. De methode is bedoeld 
voor fabrikanten die via een gelijkwaardigheidsverklaring en tegen gepaste betaling een 
gelijkwaardigheidsverklaring omtrent energieprestatie wensen voor hun nieuwe ventilatiesysteem. 

2.1.1.3 Verschillen IBVP en VLA methodiek 

De VLA-methodiek en de IBVP hebben dus elk een ander doel en andere randvoorwaarden. Voor 
een goede beoordeling van de IBVP aan de hand van de VLA gelijkwaardigheidsmethode is het dus 
van belang bij de interpretatie van de uitkomsten van de vergelijking (zie 2.3.1) een aantal aspecten 
in ogenschouw te nemen:  

1. Het primaire doel van de VLA-methodiek is bepaling van het effect van een 
ventilatiesysteem op de energieprestatie van gebouwen in het algemeen; het primaire doel 
van de IBVP is het vergelijkbaar maken van ventilatiesystemen onderling en een indicatie 
geven van de te verwachten ventilatieprestatie in praktijkomstandigheden. 

2. De VLA-methode bepaalt de energieprestatie bij een minimaal vereiste luchtkwaliteitsindex 
(LKI) van ≤ 30 kppmh; hoewel de LKI dus onderling kan verschillen wordt er bij het 
bereiken van een zo gunstig mogelijk effect op de energieprestatie in het algemeen naar 
deze grenswaarde toegewerkt. 

3. In de VLA-methode wordt bij bepaling van de LKI-grenswaarde het aandeel van infiltratie 
meegenomen; de IBVP-methode neemt infiltratie niet mee, omdat bij de IBVP de prestatie 
en vergelijking van het ventilatiesysteem wordt beoordeeld. Motivatie daarbij is dat de 
infiltratie immers minimaal kan zijn (zeker bij toenemend luchtdicht bouwen), in 
‘verkeerde’ vertrekken kan optreden of van slechte kwaliteit kan zijn. Daarom worden 
verschillende (tussen-) uitkomsten gebruikt ter vergelijking van de uitkomsten van de twee 
methoden. 

4. In de VLA-methode worden ventilatievoorzieningen volgens een vast ideaal schema 
bediend, in IBVP worden p-waardes gehanteerd die aan praktijkomstandigheden worden 
ontleend. 

In onderstaande tabel worden de inhoudelijke verschillen tussen de twee methoden nader 
beschreven. 

Tabel 1: Vergelijking VLA-methodiek en IBVP 

Aspect  VLA methodiek v1.3 IBVP Ontw.NEN 1087 

Doel methode Verkrijgen van een 
Gelijkwaardigheidsverklaring 
voor nieuwe (in principe 
innovatieve) 
ventilatieoplossingen van 
fabrikanten. De methode betreft 
een vervangende waarde voor 
de regelfactor in de 
energieprestatieberekening aan 
de hand van een analyse van 7 
vaste woning/gebruiks-
varianten bij een minimaal 
vereiste index voor 
luchtkwaliteit (LKI). 

Indicatie en onderlinge vergelijking van 
de ventilatieprestatie in de praktijk, ten 
gevolge van de invloed van bediening en 
regelingen van alle Bouwbesluit-
conforme ventilatiesystemen in iedere 
nader te definiëren woning, t.b.v. alle 
geïnteresseerde partijen/stakeholders.  
De methode geeft een indicatie van de 
gemiddeld te verwachten 
luchtvolumestroom in combinatie die als 
indicator kan dienen voor 
energieprestatie-berekeningen. Primair 
is echter de vergelijking met referentie-
ventilatiehoeveelheden en de onderlinge 
vergelijking daarbij van verschillende 
systemen en diverse regelingen. 
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Aspect  VLA methodiek v1.3 IBVP Ontw.NEN 1087 

Bepalingsmethode Bepaling (middels simulaties 
m.b.v. knooppuntenmethode, 
zoals COMIS) van de 
systeemstroom die het 
ventilatiesysteem moet leveren 
om een LKI van ≤ 30 kppmh 
(totale CO2-overschrijding boven 
1200ppm) te behalen, 
afhankelijk van type woning, 
infiltratiestroom en bezetting. 
Deze aanvullende 
systeemstroom is indicatief voor 
de bijdrage van het 
ventilatiesysteem aan de 
energieprestatie van de woning. 

Bepaling met een (transparant) 
vastgelegde berekeningsmethode op 
basis van op praktijk gebaseerde 
waarden welke luchtuitwisseling een 
ventilatiesysteem realiseert in de 
verschillende vertrekken tijdens aan- en 
afwezigheid afhankelijk van type 
voorzieningen en toegepaste bedienings- 
en regelmogelijkheden, ongeacht 
infiltratiestroom. Daarnaast wordt 
bepaald hoe zich dat verhoudt tot de 
eisen in het Bouwbesluit ten aanzien van 
luchtverversing. 

Doelgroep Fabrikanten van nieuwe 
ventilatiesystemen 

Alle marktpartijen die betrokken zijn bij 
de keuze voor een nieuw 
ventilatiesysteem (of de beoordeling van 
bestaande voorzieningen) en inzicht 
willen in de ventilatieprestatie van dat 
systeem (projectontwikkelaars, 
architecten, systeemontwerpers, 
woningeigenaren, WBVs, VvEs, 
fabrikanten, etc.) 

Gebruik ramen 
(spuien) 

Gesloten ramen Gesloten ramen 

Gebruik binnendeuren Uitgangspunt:  
Binnendeuren gesloten met 
vaste overstroom-component, 
met uitzonderingen voor GG3 en 
NGG4 waarbij deur van de 
hoofdslaapkamer op een kier 
staat (0,12 m2). 
De facto wordt de 
praktijkinvloed van het gebruik 
van binnendeuren daarmee 
geminimaliseerd.  

Uitgangspunt:  
Probabiliteitsfactor voor gebruik deuren 
natte ruimtes en deuren verblijfsruimtes, 
beide afhankelijk van aantal deuren. 
Invloed van binnendeuren wordt 
daarmee onderkend.  

Gebruik roosters 
(indien aanwezig) 

Uitgangspunt:  
Het gebruik van eventueel 
aanwezige gevelroosters 
(afhankelijk van de specificaties 
van het te onderzoeken 
systeem) volgens een vast 
schema. Gevelroosters in 
woonkamer/keuken staan 
overdag open en 's nachts dicht; 
roosters in gebruikte 
slaapkamers staan continu 

Uitgangspunt:  
Het gebruik van eventueel aanwezige 
gevelroosters (afhankelijk van het 
betreffende ventilatiesystemtype) wordt 
benaderd met pco-waarden (Probability 
of Correct Operation); deze waarden zijn 
afhankelijk van de kwaliteit van de druk-
regeling. Deze probabiliteitsfactoren 
benaderen zo goed mogelijk een 
representatief werkelijk gebruik van 
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Aspect  VLA methodiek v1.3 IBVP Ontw.NEN 1087 

volledig open en in niet 
gebruikte slaapkamers continu 
60% open. 
De karakteristiek van eventuele 
drukregeling weegt mee in het 
luchtstroommodel. Dit wordt 
gespecificeerd per onderzoek.  

roosters; dit gebruik is minder 'ideaal' 
dan aangenomen in de VLA-methodiek. 

Gebruik schakelaar 
bediening 
mechanische afvoer 
(MDE) 

Uitgangspunt:  
Vaste en redelijk ideale 
gebruikschema's. Voor 2 en 4 
persoonsgezinnen: 12 uur in de 
hoogstand, 9 uur in de 
middenstand en 3 uur in de 
laagstand (verdeeld over 
tijdsblokken over de dag) 

Uitgangspunt:  
Probabiliteitsfactoren (Probability of 
Correct Operation PCO) voor gebruik van 
schakelaars , afhankelijk van type ruimte. 
Deze PCO-waarden zijn representatief 
voor het werkelijke gebruik van 
schakelaars en minder 'ideaal' dan 
aangenomen in de VLA-methodiek. 

Gebruik van type 
sensoren 

Alleen CO2-sensoren en vormen 
van tijdsturing worden 
gewaardeerd.  
RV-sensoren in natte ruimtes 
worden gewaardeerd aan de 
hand van een vereenvoudigd 
tijdschema (hoogstand tijdens 
gebruik van de natte ruimten) 

Vele in de praktijk toegepaste sensoren 
worden gewaardeerd, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in de 
waarschijnlijkheid van correct 
functioneren (Probability of Correct 
Operation PCO) per type sensor 
afhankelijk van het type ruimte waarin 
de sensor wordt toegepast. 

Aanwezigheidspatroon Vaste aanwezigheidspatronen in 
afhankelijkheid van de 
gezinsgrootte, zijnde 1, 2 of 4 
personen. 

Vast aanwezigheidsschema voor de 
verschillende natte ruimtes en 
verblijfsruimtes. 

 

2.2 Woningtypen en systeemvarianten 

Voor de vergelijking met modelonderzoek is gebruik gemaakt van de onderstaande 
woningvarianten uit het bestand van de VLA-gelijkwaardigheid. 

Tabel 2: Woningtypen 

Woningtype VLA-
gelijkwaardigheid  

Omschrijving Aantal 
bewoners 

m2 GO 

GG2 Grondgebonden woning, gesloten 
keuken 

4 170 m2 

GG3 Grondgebonden woning, open keuken 2 124 m2 

NG2 Portiekwoning, open keuken 4 92 m2 

NG4 Galerijwoning, open keuken 2 82 m2 
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In de VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek wordt een deel van de varianten gevormd door gelijke 
woningen met een andere bezetting en beperkt andere eigenschappen (gesloten keuken of een 
andere ligging ten opzichte van maaiveld). Daarom zijn woningtype GG1 (=GG3 met 1 persoon), 
NG1 (=NG2 maar dan laag gelegen, gesloten keuken en 2p) en NG3 (=NG4, maar dan laag gelegen, 
gesloten keuken en 1p) uit de VLA-methodiek niet meegenomen in de vergelijking. 

Voor deze woningtypen is een aantal ventilatie-systeemvarianten beschouwd. Zie tabel 3. 
In eerste instantie waren deze uitsluitend ontleend aan recent uitgevoerde VLA-
gelijkwaardigheidsberekeningen onder V1.3 van de methodiek; dit betreffen dus systemen die 
momenteel op de markt zijn. Omdat dan andere, ook veel toegepaste systemen zijn uitgesloten 
(zoals met uitsluitend CO2-sensor in de woonkamer) is een aantal varianten uit voorgaande series 
toegevoegd.  

Desondanks blijft dan een aantal zaken buiten beschouwing omdat niet alle regelprincipes zijn 
opgenomen in de VLA-gelijkwaardigheid. Dat impliceert dat bijvoorbeeld vochtsturing als basis van 
de regelstrategie niet betrokken wordt in de validatie. Ook voor eenvoudige, handmatig bediende 
ventilatiesystemen bestaan geen VLA-gelijkwaardigheidsonderzoeken. Deze vormen derhalve ook 
geen onderdeel van de hiervoor genoemde vergelijking met beschikbaar modelonderzoek. 

Tabel 3: systeemvarianten 
Systeemtype  
NEN 8088  

Omschrijving Systeemtype 
prNEN 1087 

C4a Natuurlijke toevoer met windrukgeregelde roosters*, centrale 
mechanische afzuiging met CO2 sensor in woonkamer en 
aanvullende tijdsturing 

VST 3 

C4a Natuurlijke toevoer met windrukgeregelde roosters*, centrale 
mechanische afzuiging met CO2 sensoren in woonkamer en ten 
minste de hoofdslaapkamer 

VST 3 

C4a Idem in twee zones VST 3 

C4c Natuurlijke toevoer met windrukgeregelde roosters*, centrale 
mechanische afzuiging met centrale CO2-meting en afzuiging in 
alle ruimten 

VST 4 

D3 Centrale mechanische toe- en afvoer met wtw en met CO2 
sensoren in woonkamer en ten minste de hoofdslaapkamer 

VST 5 

D5a Centrale mechanische toe- en afvoer met wtw, 
meerzonesysteem met CO2-meting in alle verblijfsruimten 

VST 5 

E Decentrale gebalanceerde ventilatie met wtw en CO2-sensor in 
de woonkamer; systeem C in slaapzone  

VST 7 

* OPMERKINGEN:  
In de onderliggende VLA gelijkwaardigheidsberekeningen zijn alle klassen winddrukgeregelde roosters beschouwd. 
Dit validatierapport maakt geen onderscheid  in de systeemtyperingen C4a, zoals in NEN 8088. Voor de beoordeling en 
validatie zijn alle typeringen C4a, beschouwd als VST3 voor hun presteren op luchtuitwisseling in de ruimte 
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2.3 Resultaten 

2.3.1 Vergelijking uitkomsten VLA met IBVP 

De VLA-methode berekent de systeemstroom die nodig is voor een minimale LKI (waarbij infiltratie 
als nuttig wordt gezien, een ideaal gebruiksprofiel wordt gehanteerd en een LKI wordt beoordeeld 
op basis van CO2 –concentratie), terwijl de IBVP-methode een indicatie geeft van de verwachte 
ventilatieprestatie (luchtuitwisseling op vertrekniveau tijdens aan en afwezigheid waarbij 
infiltratie niet als nuttig wordt meegenomen, en reële probabiliteiten voor het gebruik van 
ventilatievoorzieningen worden aangehouden. 

Omdat de uitkomsten van de methodes niet direct vergelijkbaar zijn, is gekozen voor een 
benadering waarbij de ventilatieprestatie van de IBVP wordt omgezet naar een bijbehorende 
verwachte systeemstroom. De resultaten van beide methodes worden slechts beoordeeld op 
ordegrootte en trend: hebben ze een vergelijkbare ordegrootte en vertonen ze vergelijkbare trend. 
Immers, de systeemstroom vanuit IBVP kan behoren bij een volledig andere LKI dan de 
systeemstroom vanuit VLA, die bij een minimaal vereiste LKI wordt bepaald. 

Consequentie van deze verschillende uitgangspunten is o.a. dat vereiste ventilatiesysteemstromen 
volgens de VLA methode over het algemeen  beduidend lager zullen uitpakken dan volgens de 
IBVP- methode uit Ontw. NEN1087:2019.In paragraaf 2.3.2  wordt  aangetoond dat de berekende 
systeemstromen vergelijkbare ordegrootte en trends vertonen.  

De uitkomsten van systeem VST3 (systeem C) vragen om nadere toelichting. In de VLA-methode 
scoort VST 3 beduidend beter (= lagere systeemstroom) dan in de IBVP-methode. Dit kan 
eenvoudig verklaard worden uit de aangehouden probabiliteiten voor controls, die in IBVP lager 
zijn dan de in de VLA methodiek aangenomen redelijk ideale bediening van ventilatieroosters, 
binnendeuren en mechanische schakelaars. 

2.3.2 Verificatie via VLA gelijkwaardigheid v1.3  

Voor de beschreven woningen en systemen zijn de uitkomsten van de vergelijking samengevat in 
onderstaande tabel 4; de volledige vergelijking is weergegeven in tabel 5. 

Toelichting: in de VLA methodiek wordt het luchtstroommodel op twee manieren doorgerekend, 
met en zonder de invloed van infiltratie. Eenvoudig gezegd wordt uit het verschil tussen beide 
modelberekeningen de systeemprestatie bepaald (qsys). Voor een zo goed mogelijke vergelijking 
wordt hier de berekende luchthoeveelheid zowel inclusief de invloed van infiltratie (qsys+inf) als 
zonder deze invloed (qsys) weergegeven. Om een vergelijking mogelijk te maken is met de IBVP 
zowel de standaard berekende AER weergegeven als een AER met daarbij opgeteld de aanvullend 
berekende infiltratiehoeveelheid bij een positief drukverschil van 1 Pa (AER+infiltr@1Pa).  
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Tabel 4: Vergelijking resulterende luchtvolumestromen 

  

GG2 GG3 

VLA IBVP VLA IBVP 

qsys+qinf qsys AER+inf AER qsys+qinf qsys AER+inf AER 

VST3 73,8 38,4 65,7 45,0 38,2 21,7 51,7 38,0 

VST4 71,7 35,7 70,7 50,0 37,4 21,1 43,7 30,0 

VST5 73,4 37,7 62,7 42,0 39,2 22,4 45,7 32,0 

VST6 64,3 28,1 53,7 33,0 37,1 20,1 45,7 32,0 

VST7&3 *) -- -- -- -- 35,5 -- -- 37,0 

*) combinatie VST7-3 is indicatief voor één woningtype toegevoegd  

  

NGG2 NGG4 

VLA IBVP VLA IBVP 

qsys+qinf qsys AER+inf AER qsys+qinf qsys AER+inf AER 

VST3 73,8 38,4 65,7 45,0 38,2 21,7 51,7 38,0 

VST4 71,7 35,7 70,7 50,0 37,4 21,1 43,7 30,0 

VST5 73,4 37,7 62,7 42,0 39,2 22,4 45,7 32,0 

VST6 64,3 28,1 53,7 33,0 37,1 20,1 45,7 32,0 

 
Tabel 5: Totaaloverzicht vergelijking VLA 1.3 en IBVP 

 

 

Vergelijking VLA-METHODIEK  (qsys + qinf)  met Indicatieve Bepalingsmethode 
Ventilatie Prestatie NEN1087 AER 

         

 TYPE REFERENTIE WONINGEN 

 GG2 GG3 NGG2 NGG4 

qv10;kar 0.706  l/s/m2 0.645  l/s/m2 0.217  l/s/m2 0.488  l/s/m2 

Aantal VRs 5 4 3 3 

aantal personen 4 2 4 2 

Averbl 95,5 69 67,5 50 

         

                 

VST3 Systeem C, schakelaars in badkamer& keuken, CO2 sensoren in alle VRs 

inst.cap.exh 56 l/s = 0.586  l/s/m2  Ahab 49 l/s  =  0.710  l/s/m2 Ahab 49 l/s = 0.726  l/s/m2  Ahab 
42 l/s  =   0.840  l/s/m2  

Ahab 

inst.cap.sup 78 l/s = 0.817  l/s/m2 Ahab 61 l/s  =  0.884  l/s/m2 Ahab 54 l/s  =  0.800  l/s/m2 Ahab 
54 l/s  =  1.080  l/s/m2 

Ahab 

  VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP 

  l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

qsys+qinf 73,8   38,2   38,4   37,5   

qsys 38,4   21,7   31,7   23,1   

AER+infiltr@1Pa   65,65   51,7   39,5   37,5 
AER   45   38   35,0   30,0 

AEP HSpres LKI≤30kppmh 25% LKI≤30kppmh 53% LKI≤30kppmh 65% LKI≤30kppmh 71% 

AEP ESpres   71%   74%   74%   77% 
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VST4 
Systeem C4c, debiet regeling per vertrek, schakelaar in keuken, RH in badkamer en wasruimte, 

CO2 sensor voor alle VRs 

inst.cap.exh 147 l/s = 1.539  l/s/m2  Ahab 112 l/s  =  1.623  l/s/m2 Ahab 98 l/s = 1.452  l/s/m2  Ahab 
84 l/s  =   1.680  l/s/m2  

Ahab 

inst.cap.sup 78 l/s = 0.817  l/s/m2 Ahab 61 l/s  =  0.884  l/s/m2 Ahab 62 l/s  =  0.918  l/s/m2 Ahab 
54 l/s  =  1.080  l/s/m2 

Ahab 

  VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP 

  l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

qsys+qinf 71,7   37,4   35,0   37,0   

qsys 35,7   21,1   28,3   22,6   

AER+infiltr@1Pa   70,7   43,7   29,5   28,5 
AER   50,0   30,0   25,0   21,0 

AEP HSpres LKI≤30kppmh 100% LKI≤30kppmh 100% LKI≤30kppmh 100% LKI≤30kppmh 100% 

AEP ESpres   88%   79%   85%   85% 

 

         

VST5 Systeem D, schakelaars in badkamer& keuken, CO2 sensoren in alle VRs 

inst.cap.exh 78 l/s = 0.817  l/s/m2  Ahab 61 l/s  =  0.884  l/s/m2 Ahab 
54 l/s  =  0.800  l/s/m2 Ahab 

54 l/s  =   1.080  l/s/m2  

Ahab 

inst.cap.sup 78 l/s = 0.817  l/s/m2 Ahab 61 l/s  =  0.884  l/s/m2 Ahab 
54 l/s  =  0.800  l/s/m2 Ahab 

54 l/s  =  1.080  l/s/m2 

Ahab 

  VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP 

  l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

qsys+qinf 73,4   39,2   36,8   32,3   

qsys 37,7   22,4   31,0   20,5   

AER+infiltr@1Pa   62,7   45,7   34,5   32,5 

AER   42,0   32,0   30,0   25,0 

AEP HSpres LKI≤30kppmh 91% LKI≤30kppmh 98% LKI≤30kppmh 89% LKI≤30kppmh 100% 

AEP ESpres   101%   94%   82%   99% 

         

         

VST6 
Systeem D, toevoer in verbindingsruimtes, afvoer in alle ruimtes, debiet regeling per vertrek , 

CO2-in VR, RH in NR 

inst.cap.exh 
147 l/s = 1.539  l/s/m2  Ahab 

112 l/s  =  1.623  l/s/m2 Ahab 98 l/s  =  1.452  l/s/m2 Ahab 
84 l/s  =  1.680  l/s/m2 

Ahab 

inst.cap.sup 
147 l/s = 1.539  l/s/m2  Ahab 

112 l/s  =  1.623  l/s/m2 Ahab 98 l/s  =  1.452  l/s/m2 Ahab 
84 l/s  =  1.680  l/s/m2 

Ahab 

  VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP 

  l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

qsys+qinf 64,3   37,1   28,9   28,2   

qsys 28,1   20,1   23,0   16,3   

AER+infiltr@1Pa   53,7   45,7   29,5   25,5 

AER   33,0   32,0   25,0   18,0 

AEP HSpres LKI≤30kppmh 100% LKI≤30kppmh 100% LKI≤30kppmh 83% LKI≤30kppmh 94% 

AEP ESpres   86%   79%   85%   85% 
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VST3 & 7 
  

Lokale mech.afvoer NRs met RH cq PIR, handbediende NDS slaapzone, 
lokale wtw met CO2 sensor  woonkmr 

inst.cap.exh 0.726  l/s/m2  Ahab 63 l/s  =  0.913  l/s/m2 Ahab 49 l/s = 0.726  l/s/m2  Ahab 0.726  l/s/m2  Ahab 

inst.cap.sup 0.884  l/s/m2 Ahab 66 l/s  =  0.956  l/s/m2 Ahab 0.800  l/s/m2 Ahab 0.884  l/s/m2 Ahab 

  VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP VLA IBVP 

  l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

qsys+qinf     35,5           

qsys                 

AER+infiltr@1Pa                 

AER       37,0         

AEP HSpres LKI≤30kppmh 0% LKI≤30kppmh   LKI≤30kppmh 0% LKI≤30kppmh 0% 

AEP ESpres   0%       0%   0% 

 

 

2.3.3 Toelichting vergelijking IBVP met VLA-methode per woningtype VLA  

Per beoordeeld VLA-woningtype volgt hieronder een korte toelichting op en interpretatie van de 
gevonden uitkomsten. De opmerkingen zijn weergegeven per VST-type; als opmerkingen gelden 
voor meer VST’s is dat aangegeven. De getoonde grafieken zijn een weergave van de getallen uit 
tabel 4. In de toelichting wordt ook verwezen naar tabel 5. 
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2.3.3.1 Woningtype GG2 

VST3 

De systeemstroom volgens de IBVP voor VST3 is hoger (en ventilatieprestatie is aanzienlijk lager) 
omdat in IBVP-methode de gevelroosters, binnendeuren en de bedieningsschakelaar van de 
mechanische afzuiging niet optimaal worden bediend. Bovendien wordt infiltratie niet als nuttige 
ventilatiestroom gezien, hetgeen de systeemstroom aanzienlijk verhoogt. 

VST3&4  

Volgens de IBVP-methode haalt VST3 geen afdoende ventilatieprestatie (zie de gearceerde cel in 
tabel 5) en doet VST4 dat wel. Volgens de VLA-methode halen zowel VST3 als VST4 de LKI-grens 
met een vergelijkbare systeemstroom, maar dit komt omdat zelfs in deze grote woning de vele 
roosters en binnendeuren goed worden bediend en omdat infiltratie als nuttig wordt gezien. 

VST5&6 

De systeemstromen volgens IBVP-methode zijn hoger (AER in vergelijking met VLA qsys), omdat de 
infiltratiestroom niet als nuttige ventilatiestroom wordt gezien. 

Figuur 1 Vergelijking woningtype GG2 
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2.3.3.2 Woningtype GG3 

VST3 

De systeemstroom volgens de IBVP voor VST3 is hoger (en ventilatieprestatie is aanzienlijk lager) 
omdat in IBVP-methode de gevelroosters, binnendeuren en de bedieningsschakelaar van de 
mechanische afzuiging niet optimaal worden bediend. Bovendien wordt infiltratie niet als nuttige 
ventilatiestroom gezien, hetgeen de systeemstroom aanzienlijk verhoogt. 

VST3&4  

Het verschil in systeemstroom tussen VST3 en VST4 is groter volgens de IBVP-methode. Merk op 
dat in de IBVP met de lagere systeemstroom een gunstiger AER wordt bereikt. Dit is goed 
verklaarbaar uit de aard van het systeem (met natuurlijke toevoer in combinatie met mechanische 
afvoer per ruimte), maar komt minder naar voren in de VLA-methode. 

VST5&6 

De systeemstromen volgens de IBVP-methode zijn aanzienlijk hoger (AER in vergelijking met VLA 
qvsys), omdat de forse infiltratiestroom niet als nuttige ventilatiestroom wordt gezien. 

Figuur 2 Vergelijking woningtype GG3 
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2.3.3.3 Woningtype NGG2 

VST3 

De systeemstroom volgens de IBVP voor VST3 is hoger (en ventilatieprestatie is lager) omdat in 
IBVP-methode de gevelroosters, binnendeuren en de bedieningsschakelaar van de mechanische 
afzuiging niet optimaal worden bediend. 

VST3&4  

Het verschil in systeemstroom tussen VST3 en VST4 is groter volgens de IBVP-methode. Ook in 
absolute zin is de AER bij VST 4 volgens IBVP lager dan qsys volgens VLA. Met andere woorden het 
onderscheid tussen beide systemen is groter bij de IBVP-methode. 

VST5&6 

De resultaten lopen niet ver uiteen omdat de geringe infiltratie in deze tamelijk lekdichte woning de 
vergelijking niet verstoort. 

Figuur 3 Vergelijking NGG2 
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2.3.3.4 Woningtype NGG4 

VST3 

De systeemstroom volgens de IBVP voor VST3 is hoger (en ventilatieprestatie is lager) omdat in 
IBVP-methode de gevelroosters, binnendeuren en de bedieningsschakelaar van de mechanische 
afzuiging niet optimaal worden bediend. 

VST3&4  

Het verschil in systeemstroom tussen VST3 en VST4 is groter volgens de IBVP-methode. Ook in 
absolute zin is de AER bij VST 4 volgens IBVP lager dan qsys volgens VLA. Met andere woorden het 
onderscheid tussen beide systemen is groter bij de IBVP-methode. 

VST5&6 

Systeemstromen IBVP zijn iets hoger, omdat infiltratie niet als nuttige ventilatiestroom wordt 
meegenomen. 

Figuur 4 Vergelijking NGG4 

 

2.3.4 Verificatie via Praktijkonderzoek (Monicair) 

Aanvullend is een indicatieve vergelijking gemaakt met de uitkomsten uit het Monicair onderzoek 
[9]. In dat onderzoek zijn 62 (corporatie)woningen in series van 3-6 woningen met een gelijk 
ventilatiesysteem en uit hetzelfde complex, gedurende een stookseizoen gemonitord op 
ventilatiehoeveelheid, binnenluchtkwaliteit (CO2) en diverse andere parameters. Van deze 
woningen is van 6 varianten een vergelijking gemaakt met een weergave met de IBVP-methode. 
Eén variant (D5a) is daarbij gesplitst omdat deze serie bestond uit 3 sub-series van identieke 
woningen, waarvan er twee zijn uitgewerkt. Van alle series is steeds de gemiddelde 
ventilatiehoeveelheden beschouwd. Hoewel in het onderzoek er in sommige complexen een 
aanzienlijke spreiding aanwezig was, sluit dit het beste aan bij de bedoeling van de IBVP.  
Knelpunt bij de vergelijking was dat de precieze indeling van de woningen niet uit de rapportage 
was af te leiden en er daarom een inschatting is gemaakt van de conform Bouwbesluit vereiste 
ventilatiecapaciteit. Daarbij is aangenomen dat 60% van het Ag van de woningen is ingedeeld in 
verblijfsruimten. 
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In het Monicair-onderzoek is de binnenluchtkwaliteit over het stookseizoen uitgedrukt in 
kppmh/pp bepaald uit optelling van alle gemeten CO2-gehaltes > 1200 ppm in verblijfsruimten, die 
vervolgens gedeeld is door het aantal bewoners. Omdat dit een geheel andere benadering is dan die 
van de IBVP, die de ventilatieprestatie uitdrukt in de indicator AEP, is van beide een indicatieve 
beoordeling gegeven, op basis van een arbitraire indeling in klassen. Doel van deze indeling is een 
eerste vergelijking van de uitkomsten te kunnen maken.  

Tabel 6 Vergelijking Monicair 

Bron Monicair afgeleid Monicair*) Inschatting**) IBVP inschatting 

ventilatie-
systeem 

Ag 
 

m2 

n VG qv gem  
 

m3/h/m2 

qv gem 
 

l/s 

CO2-
overschr 
 

kppmh/pp/ 
st.seiz 

indicatief 
oordeel CO2 

 

1) 

AER 

l/s 

AEP-
es 

% 

AEP-
hs 

% 

indicatief 
oordeel 
AEP hs 

 
2) 

VST NEN 

8088 

3 C2C 96,12 4 1,09 29 244 onvoldoende 25 116 26 onvoldoende 

3 C4a 66,07 4 1,44 26 271 onvoldoende 27 91 40 onvoldoende 

4 C4c 108,33 4 0,71 21 72 redelijk 34 86 97 redelijk 

5 D2 91,9 4 1,38 35 68 redelijk 22 136 62 matig 

5 D5a-1 92,92 4 0,89 23 106 matig 30 121 91 redelijk 

5 D5a-2 122,26 5 0,89 30 106 matig 38 116 88 redelijk 

5 D5b 66,07 3 1,1 20 183 matig 22 121 105 goed 

* Het betreft hier waarden, rechtsreeks overgenomen uit Monicair 

** Het betreft hier een vanuit Monicair afgeleide klasse-indeling voor vergelijking met de IBVP 

1) Voor de indicatieve beoordeling van de CO2-overschrijding uit het Monicair-onderzoek is de volgende classificatie 
gehanteerd: 

>200 kppmh/pp/stookseizoen onvoldoende 

< 200  matig 

< 100 redelijk 

 < 0  goed 

2) Voor de indicatieve beoordeling van de indicatieve ventilatieprestatie in verblijfsruimten (AEP-hs) is de volgende 
classificatie gehanteerd: 

< 50 %  onvoldoende 

< 75 %  matig 

< 100 % redelijk 

> 100 %  goed 
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3 Indeling in ventilatiesysteemtypen en bepalingsmethode 
waarschijnlijkheid van functioneren 

Dit hoofdstuk geeft toelichting en onderbouwing van gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk 6: 
Indeling in ventilatiesysteemtypen en bepalingsmethode waarschijnlijkheid van functioneren zoals 
opgenomen in Ontw. NEN1087:2019. 

3.1 Indeling in ventilatiesysteemtypen 

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

De indeling in ventilatiesysteemtypen (VST) is gegeven in tabel 6.1 van Ontw. NEN 1087:2019. 

Deze indeling wijkt af van de oorspronkelijke indeling uit NPR 1088, later verder uitgewerkt in 
NEN 8088-1. Die indeling sluit onvoldoende aan bij de diversiteit van ventilatie-oplossingen die 
momenteel wordt aangeboden. Bovendien is de indeling volgens NEN 8088-1 onlogisch van 
opbouw. 

De nieuwe indeling is overgenomen uit een onderzoek van VHK en UGent in opdracht van EVIA. 

3.1.1 Indeling van de ventilatievoorzieningen naar ventilatiesysteemtype 

Zie Ontw. NEN 1087:2019. 

3.1.2 Aanduiding van toe- en afvoervoorzieningen 

Zie Ontw. NEN 1087:2019. 

3.2 Bepalingsmethode waarschijnlijkheid van functioneren 

De marktsituatie ten tijde van het samenstellen van deze norm wordt gekenmerkt door het feit dat 
impliciet wordt verondersteld dat, wanneer aan het Bouwbesluit wordt voldaan, de 
ventilatieprestatie van alle systemen onderling vergelijkbaar is. Wetenschappelijk veldonderzoek 
in verschillende landen heeft inmiddels aangetoond dat dit niet het geval is en dat er grote 
verschillen zijn in prestaties van ventilatiesystemen die voldoen aan de bouwregelgeving [1-5]. Met 
nieuw simulatieonderzoek zijn deze bevindingen uit veldonderzoek bevestigd [6].  

Deze situatie leidt ertoe dat systemen voornamelijk worden geselecteerd op basis van laagste 
kosten dan wel op energieprestatie. De ventilatieprestatie is niet zichtbaar en speelt geen rol van 
betekenis. Als gevolg zijn R&D-activiteiten van de industrie hoofdzakelijk gericht op het verder 
reduceren van het energieverbruik en veel minder op het verbeteren van de ventilatieprestatie. 

In de hierna beschreven methodiek worden de ventilatieprestatie van Bouwbesluit-conforme 
systemen bepaald. Dit sluit aan bij het door NEN vastgestelde uitgangspuntendocument. De 
methode is gebaseerd op de methodologie zoals omschreven in [7-8], en bepaalt de 
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waarschijnlijkheid dat de geïnstalleerde capaciteit aan luchtverversing c.q. luchtuitwisseling op 
vertrekniveau daadwerkelijk optreedt tijdens aanwezigheid en anderzijds dat de minimum 
capaciteit optreedt tijdens afwezigheid.  

3.2.1 Methode  

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

1) De bedienings- en regelmogelijkheden die zijn toegepast: de probabiliteit correcte bediening 
(PCO) 

2) De kans dat de geïnstalleerde ventilatiecapaciteit (qv;inst) ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd 
(Pqv;inst). 

3.2.1.1 Probabiliteit correcte bediening: PCO 

De onderbouwing van de nieuw gedefinieerde probabiliteiten voor het effect van de toegepaste 
regelingen/controls zijn deels gebaseerd op literatuur, deels op praktijkonderzoek, expert 
judgement en de lopende discussie binnen de Europese ventilatie industrie. Veel PCO-waardes 
zoals gebruikt in de IBVP-methode zijn nieuwe grootheden en als zodanig niet altijd bekend in 
literatuur.  

Voorbeeld: wanneer uit een veldonderzoek blijkt dat 60% van de bewoners hun ventilatieroosters 
bedienen, levert dat niet direct een  waarde op voor de probabiliteiten PCOpresence HS en PCOabsence HS, 
die uitdrukking geven aan hoe groot de kans is dat de roosters in verblijfsruimtes open staan 
tijdens aanwezigheid en dicht zijn tijdens afwezigheid. 

Afhankelijk van het ventilatiesysteemtype zijn bepaalde bedienings- en regelmogelijkheden 
toepasbaar. Afhankelijk van de bedienings- en regelmogelijkheden die zijn gekozen en geïnstalleerd 
kan worden bepaald wat de probabiliteit is dat de toe- en afvoervoorzieningen correct worden 
bediend. Correct betekent in dit verband dat de toe- en afvoervoorzieningen op maximale capaciteit 
staan ingesteld tijdens aanwezigheid, en op minimale capaciteit tijdens afwezigheid.  

Deze probabiliteit wordt vastgelegd in de vorm van normatief vastgestelde tabelwaarden, en is 
gebaseerd op een combinatie van literatuur-, praktijk- en modelonderzoek en expert judgement. 
Voor de verschillende combinaties van lucht toe- en afvoervoorzieningen en de daarbij 
geselecteerde bedienings- of regelmogelijkheden zijn dergelijke tabellen samengesteld, waarin de 
probabiliteit dat bediening op de juiste wijze gebeurt, is weergegeven. 

Deze gedifferentieerde benadering van de waardering van bedienings- en regelmogelijkheden per 
type ruimte maakt het mogelijk om een genuanceerde inschatting te maken van het effect van 
gekozen regelprincipes. Niet alle sensoren zijn immers even geschikt voor alle ruimtetypen. 

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

In paragraaf 3.2.16.2.1 van Ontw.NEN1087:2019 is de samenhang In formulevorm gegeven 
(formule 6.1 en 6.2). De waarden van PCOpres en PCOabs is per definitie een getal tussen 0 en 1. 
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De PCO-waarden zijn een weergave van de waarschijnlijkheid van het correct functioneren van de 
regeling, maar deze hebben een samenhang met de drijvende kracht van het ventilatiesysteem. De 
uiteindelijke waarde is dus geen eigenschap van de regeling, maar een kenmerk van een regeling bij 
toepassing op een ventilatiesysteemtype (VST). Aanvankelijk zijn alle PCO-waarden afgeleid per 
type bediening. In overleg met de begeleidende projectgroep zijn deze in de uiteindelijke normtekst 
uitgewerkt in samenvattende tabellen in hoofdstuk 7 (tabellen 1 t/m 10). In dit 
achtergronddocument zijn ter informatie de oorspronkelijke tabellen, met de bijbehorende 
overwegingen, weergegeven.  

 
PCO–waarden handbediende NDS-voorzieningen in verblijfsruimten 

Tabel 3.1 Probabiliteit dat gekozen type handbediende NDS-voorziening correct wordt 
bediend op basis van de aan- en afwezigheid van mensen 

Opmerking: Tabel 3.1 komt overeen met Tabel 5 uit hoofdstuk 7 van Ontw. NEN 1087:2019 

 
Onderbouwing en toelichting (getalswaarden) tabel 3.1 
Overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de samenstelling van deze tabel zijn de volgende: 

− Hoe beter de drukregeling van de NDS-voorzieningen, hoe beter de waarden voor correcte 
bediening tijdens aanwezigheid (NDS-voorziening staat vaker open omdat er in mindere 
mate sprake is van tocht/comfortklachten) en hoe slechter tijdens afwezigheid (NDS-
voorziening staat ook vaker open omdat men vergeet ze te sluiten). 

− Hoe slechter de drukregeling van de NDS-voorzieningen, en hoe slechter de waarden voor 
correcte bediening tijdens aanwezigheid (NDS-voorziening staat vaker dicht vanwege 
tocht/comfortklachten), hoe beter de waarden voor correcte bediening tijdens afwezigheid 
(NDS-voorziening staat vaker dicht vanwege tocht en hieraan gerelateerd energieverlies). 

Waarden voor de betere drukgeregelde roosters (kolom D en E) zijn gebaseerd op 
praktijkonderzoek [9] (waarden voor slaapkamers (70 %) en woonkamers (50 %) zijn hier 
gemiddeld).  

Probabiliteit correcte bediening (PCO) bij handbediende roosters in VR's 

Type 
Verblijfsruimte 

A B C D E 

klein 
klepraam 

standaard rooster 
geen drukreg. 

drukregeling 
5 Pa < ΔP < 10 Pa 

drukregeling 
1 Pa < ΔP < 5 Pa 

drukregeling  
ΔP < 1 Pa 

Alle VR's presence 0.10 0.20 0.50 0.55 0.65 

  absence 0.90 0.75 0.60 0.60 0.60 

Percentages geven de probabiliteit (in % van de tijd) dat roosters in de juiste stand staan, d.w.z.: open tijdens 
aanwezigheid en gesloten tijdens afwezigheid.  
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PCO–waarden handbediende MDS/MDE-voorzieningen en automatisch bediende 
MDS/MDE/NDS-voorzieningen, bediend vanuit verblijfsruimten 

Tabel 3.2 Probabiliteit dat gekozen type bediening/regeling de hoog/laag instelling van de 
ventilatievoorzieningen correct inschakelt op basis van de aan- en afwezigheid van mensen  

Type bediening / regeling 
VR of HS 

aanw/max afw/min 

0 geen bediening 0.00 1.00 

1 handbediend 0.50 0.75 

2 klok/tijdschema 0.60 0.80 

3 lokale RH-sensor 0.50 1.00 

4 RH-sensor voor zone 0.35 1.00 

5 centrale RH-sensor 0.25 1.00 

6 PIR-sensor 0.60 1.00 

7 lokale TVOC-sensor 1.00 0.75 

8 TVOC-sensor voor zone 0.70 0.80 

9 centrale TVOC-sensor 0.50 0.80 

10 lokale CO2-sensor 1.00 1.00 

11 CO2-sensor voor zone 0.70 0.85 

12 centrale CO2-sensor 0.50 0.80 

13 Bi-direct. laser 1.00 1.00 

Opmerking: Tabel 3.2 is een samenvoeging van Tabel 2 en 6 uit hoofdstuk 7 van Ontw. NEN 1087:2019 

Onderbouwing en toelichting (getalswaarden) tabel 3.2 
Overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de samenstelling van deze tabel zijn de volgende: 

− Indien geen bediening mogelijk is, staat de ventilatievoorziening altijd in de minimale stand. 
− Voor handbediende MDS/MDE-voorzieningen in verblijfsruimten worden de resultaten van 

praktijkonderzoek m.b.t. natte ruimten aangehouden [9], waarbij is geconstateerd dat in ca. 
75 % van de gevallen de ventilatievoorziening op maximaal wordt gezet tijdens 
aanwezigheid. De voorzieningen worden minder vaak naar minimum waarde geschakeld 
tijdens afwezigheid. 

− Bij regeling door een klok/tijdschema wordt ingeschat wat de overlap is tussen klokschema 
en het werkelijke aanwezigheidspatroon in de verschillende verblijfsruimten 

− De vochtproductie van mensen tijdens aanwezigheid in verblijfsruimten is beperkt en 
daarbij behorende RH-veranderingen vaak kleiner dan de RH-veranderingen veroorzaakt 
door andere zaken dan sec aanwezigheid. RH-sensoren zijn daarom minder goed in staat 
om de aanwezigheid in verblijfsruimten adequaat te detecteren. RH-sensoren zijn redelijk 
goed bruikbaar voor het vaststellen of mensen al dan niet aanwezig zijn, hetgeen het geval 
is als de voor binnentemperatuur gecorrigeerde RH-waarde overeenkomt of in de buurt ligt 
van de RH-buiten. 

− Lokale sensoren reageren in de regel (mits op juiste positie geïnstalleerd) beter en sneller 
dan sensoren die een zone (bijv. slaapzone of woonzone) bedienen; sensoren die in de 
centrale afvoerleiding zijn geïnstalleerd reageren nog slechter op lokale 
bezettingswijzigingen in verblijfsruimten. 

− PIR-sensoren zijn goed geschikt om afwezigheid te detecteren; de correcte detectie van 
aanwezigheid hangt af van de instellingen van de sensor en de mate waarin de personen in 
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de verblijfsruimten bewegen. Voor slaapkamers zijn ze dus minder geschikt. Bovendien 
wordt alleen aanwezigheid vastgesteld en niet het aantal personen in een ruimte. 

− TVOC-sensoren zijn geschikt voor de detectie van aanwezigheid van mensen. Wanneer de 
gemeten TVOC-waarden worden geëmuleerd naar een equivalent van de CO2-concentratie, 
vallen deze in de regel aanzienlijk hoger uit. Omdat TVOC overal vandaan kan komen, ook 
buiten, zijn ze minder geschikt om de afwezigheid van mensen te detecteren. 

− CO2-sensoren en bi-directionele lasers geplaatst in de doorgangen zijn beide prima 
oplossingen om de aanwezigheid of afwezigheid van mensen in verblijfsruimten te bepalen. 

 

PCO–waarden lokale, automatisch- en handbediende MDE/NDE-voorzieningen natte 
ruimten 

Tabel 3.3 - Probabiliteit dat gekozen type van bediening/regeling, de hoog/laag instelling 
van de ventilatie-voorzieningen correct inschakelt op basis van vochtproductie c.q. de aan- 

en afwezigheid van mensen in natte ruimten. 

Type bediening /  

regeling 

keuken badkamer toilet utility andere 

aanw/
max 

afw/ 
min 

aanw/
max 

afw/ 
min 

aanw/
max 

afw/ 
min 

aanw/
max 

afw/ 
min 

aanw/
max 

afw/ 
min 

0 geen bediening 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 

1 handbediend 0.75 0.90 0.75 0.90 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

2 klok/tijdschema 0.70 0.70 0.40 0.40 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 

3 lokale RH-sensor 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 

4 RH-sensor voor zone 0.70 1.00 0.70 1.00 0.00 1.00 0.55 0.55 0.55 0.55 

5 centrale RH-sensor 0.60 1.00 0.60 1.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

6 PIR-sensor 0.80 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

7 lokale TVOC-sensor 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

8 TVOC-sensor voor 
zone 

0.80 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 

9 centrale TVOC-sensor 0.60 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 

10 lokale CO2-sensor 1.00 1.00 0.80 1.00 0.60 1.00 0.60 1.00 0.60 1.00 

11 CO2-sensor voor zone 0.80 0.90 0.60 0.90 0.40 0.90 0.40 0.90 0.40 0.90 

12 centrale CO2-sensor 0.60 0.80 0.40 0.80 0.20 0.80 0.20 0.80 0.20 0.80 

13 Bi-direct. laser 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Opmerking: Tabel 3.3 is een samenvoeging van Tabel 2 en 3 uit hoofdstuk 7 van Ontw. NEN 1087:2019 

Onderbouwing en toelichting (getalswaarden) tabel 3.3 
Overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de samenstelling van deze tabel zijn de volgende: 

1. Indien geen bediening mogelijk is, staat de ventilatievoorziening altijd in de minimale stand. 
2. Bij handbediende MDE/NDE-voorzieningen worden de resultaten van praktijkonderzoek 

m.b.t. natte ruimten aangehouden [9], waarbij is geconstateerd dat in ca. 75 % van de 
gevallen de ventilatievoorziening op maximaal wordt gezet tijdens aanwezigheid. De 
voorzieningen worden niet in alle gevallen naar minimum waarde geschakeld tijdens 
afwezigheid. 

3. Bij regeling door een klok/tijdschema wordt ingeschat wat de overlap is tussen klokschema 
en het werkelijke aanwezigheidspatroon in de verschillende natte ruimten; voor 
toiletbezoek is deze match vanzelfsprekend minimaal, voor keukengebruik kan deze match 
redelijk nauwkeurig zijn, wanneer de eettijden voor alle dagen redelijk vastliggen. 
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4. De vochtproductie van mensen tijdens aanwezigheid in natte ruimten (toilet uitgezonderd) 
is vaak aanzienlijk en daarbij behorende RH-veranderingen duidelijk merkbaar. RH-
sensoren zijn daarom goed te gebruiken voor natte ruimten, uitgezonderd de toiletruimte. 
RH-sensoren zijn ook goed bruikbaar voor het vaststellen of vochtconcentraties lang genoeg 
laag zijn om de ventilatie naar de lagere stand te schakelen. 

5. Lokale sensoren reageren in de regel (mits op juiste locatie geïnstalleerd) beter en sneller 
dan sensoren die een zone (bijv. slaapzone of woonzone) bedienen; sensoren die in de 
centrale afvoerleiding zijn geïnstalleerd, reageren nog slechter op lokale 
bezettingswijzigingen in verblijfsruimten. 

6. PIR-sensoren zijn goed geschikt om afwezigheid te detecteren; de correcte detectie van 
aanwezigheid hangt af van de instellingen van de sensor en de mate waarin de personen in 
de natte ruimten bewegen. Ze zijn niet geschikt om vochtproductie te detecteren, maar 
omdat in natte ruimten vochtproductie vaak samengaat met de aanwezigheid van personen 
hebben ze een redelijk goede probabiliteit-score. 

7. TVOC-sensoren zijn geschikt voor de detectie van aanwezigheid van mensen maar niet per 
se voor vochtproductie. Omdat TVOC overal vandaan kan komen, ook van buiten, zijn ze 
minder geschikt om afwezigheid van mensen te detecteren. 

8. CO2-sensoren zijn geschikt voor de detectie van aanwezigheid van mensen, maar in 
tegenstelling tot TVOC reageren ze alleen op CO2 en daardoor ook iets langzamer dan 
TVOC-sensoren. In natte ruimten waar korte verblijfstijden kunnen voorkomen (badkamer, 
toilet, utility) scoren ze daarom slechter dan TVOC-sensoren tijdens aanwezigheid. Tijdens 
afwezigheid scoren de CO2-sensoren iets beter dan de TVOC-variant, omdat TVOC vanuit 
alle bronnen kan komen, ook tijdens afwezigheid van personen en ook van buiten. 

9. Bi-directionele lasers geplaatst in de doorgangen is een valide oplossing om de 
aanwezigheid of afwezigheid van mensen in natte ruimten te bepalen. 
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3.2.1.2 Probabiliteit qv;inst (Pqv;inst) 

De parameters die van invloed zijn op de Pqv;inst (de kans dat de geïnstalleerde capaciteit wordt 
gerealiseerd) staan vermeld in de laatste kolom van tabel 6.3 van Ontw. NEN 1087:2019. 

Onderbouwing en toelichting per invloedsfactor en op de in de laatste kolom van tabel 6.3 

genoemde parameters die Pqv;inst beïnvloeden: 

Invloedsfactor Omschrijving Waarde 

10ePerc;NDS 10e percentiel van de kansverdeling dat de optredende luchtstroom over de NDS-voorzieningen als gevolg 

van de lokale winddruk, overeenkomt met de geïnstalleerde capaciteit.  

Onderbouwing en toelichting:  
Voor de bepaling van de ventilatieprestatie is voor het 10e percentiel gekozen, omdat dan met 
90 % zekerheid kan worden gesteld dat ten minste de geïnstalleerde capaciteit beschikbaar is. 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor een gemiddelde meteorologische windsnelheid van 3.5 
m/s, een factor Crgh;10;site van 0.8 [vlgns. EN 16798-7, sectie B.3.4.2], een ρ-waarde van 1.2 
kg/m3, een Cp-waarde van 0.75 [vlgns EN 16798-7, sectie B.3.3.4] en een standaarddeviatie 
van 1.75 m/s. Berekende waarde is naar boven afgerond op veelvouden van 0.05.  

0.40 

10ePerc;NDE 10e percentiel van de kansverdeling dat de optredende luchtstroom over de NDE-voorzieningen, als 

gevolg van het schoorsteeneffect, overeenkomt met de geïnstalleerde capaciteit. 

Onderbouwing en toelichting: 
Voor de bepaling van de ventilatieprestatie is voor het 10e percentiel gekozen, omdat dan met 
90 % zekerheid kan worden gesteld dat ten minste de geïnstalleerde capaciteit beschikbaar is. 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor een gemiddelde buitentemperatuur van 10 °C, een 
standaarddeviatie op de buitentemperatuur van 6.54 °C, een ρ-waarde van 1.2 kg/m3, een 
gemiddelde schoorsteenhoogte van 3.0 m. Berekende waarde is naar boven afgerond op 
veelvouden van 0.05.  

0.45 

10ePerc;NDS+NDE 10e percentiel van de kansverdeling dat de optredende luchtstroom over de gezamenlijke NDS- en 

NDE- voorzieningen als gevolg van winddruk en schoorsteeneffect overeenkomt met de geïnstalleerde 

capaciteit. 

Onderbouwing en toelichting: 
Voor de bepaling van de ventilatieprestatie is voor het 10e percentiel gekozen, omdat dan met 
90 % zekerheid kan worden gesteld dat ten minste de geïnstalleerde capaciteit beschikbaar is. 
Berekeningen zijn uitgevoerd met de hiervoor genoemde waarden. Berekende waarde is naar 
boven afgerond op veelvouden van 0.05. 

0.60 

Ploef/lij Probabiliteit dat de NDS-voorzieningen aan de loefzijde liggen. 

Onderbouwing en toelichting: 
Er wordt aangenomen dat de helft van de NDS-voorzieningen aan de loefzijde ligt. De 
forfaitaire waarde voor Ploef/lij wordt daarmee 0.50. 

0.50 

Pdrs;HS Probabiliteit dat de binnendeuren van de verblijfsruimten in de juiste stand staan om de beoogde 

luchtstromen te faciliteren (waarde afhankelijk van aantal deuren). 

Onderbouwing en toelichting: 
Waarde is afhankelijk van het aantal binnendeuren van verblijfsruimten. Forfaitaire waarden: 
1.00 bij 1 deur, 0.85 bij 2 of 3 deuren en 0.75 bij meer dan 3 deuren. 

1 of 0.85 of 

0.75 

Pdrs;ES Probabiliteit dat de binnendeuren van de exhaust ruimten in de juiste stand staan om de beoogde 

luchtstromen te faciliteren (waarde afhankelijk van aantal deuren). 

Onderbouwing en toelichting:  
Waarde is afhankelijk van het aantal binnendeuren van verblijfsruimten. Forfaitaire waarden: 
1.00 bij 1 deur, 0.85 bij 2 of 3 deuren en 0.75 bij meer dan 3 deuren. 

1 of 0.85 of 

0.75 

PCONDS Probabiliteit dat NDS-voorzieningen altijd in de goede stand staan (d.w.z. dicht of minimaal tijdens 

afwezigheid en open of maximaal tijdens aanwezigheid). 

Onderbouwing en Toelichting: 
Waarde voor PCONDS wordt bepaald m.b.v. de volgende formule: PCONDS = (PCONDS;pres + 

te berekenen 

waarde 
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PCONDS;abs) / 2 . De PCO-waarden zelf zijn afhankelijk van het type bediening; forfaitaire 
waarden hiervoor worden gegeven in de betreffende tabellen.  

Pinf Invloed die de luchtdichtheid van het gebouw heeft op de probabiliteit dat de beoogde luchtstromen 

(MIE/NDE/MIS) worden gerealiseerd. 

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

te berekenen 

waarde 
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4 Bepalingsmethode voor de ventilatieprestatie-indicator voor 
woonfuncties 

Dit hoofdstuk geeft toelichting en onderbouwing van gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk 7: 
Bepalingsmethode voor de ventilatieprestatie-indicator voor woonfuncties zoals opgenomen in Ontw. 
NEN1087:2019. 

Centraal in hoofdstuk 7 staat de bepaling van de indicator voor de mate van luchtuitwisseling: AEP 
(Air Exchange Performance). Deze ventilatieprestatie-indicator wordt bepaald door de voor een 
bepaald gebouw of zone berekende AER (Air Exchange Rate) te delen door de referentie AER. 

4.1 Bepalingsmethode ventilatieprestatie-indicator: AEP 

4.1.1 Bepaling van de AEP per ruimte 

In algemene zin wordt in paragraaf 7.1.1 (in Ontw. NEN1087:2019) eerst de principe situatie voor 
een willekeurig vertrek gegeven.  

De AEP wordt apart berekend voor verblijfsruimten (formule 7.1 in Ontw. NEN1087:2019) en natte 
ruimten (formule 7.2 in Ontw. NEN1087:2019)en voor zowel perioden van aanwezigheid als 
perioden van afwezigheid. 

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

4.1.2.1 Representatieve AEP verblijfsruimten AEPHS;tot 

In paragraaf 7.1.2.1 (in Ontw. NEN1087:2019_wordt voor de gezamenlijke verblijfsruimten één 
representatieve AERHS bepaald (formule 7.3 in Ontw. NEN1087:2019 , waarbij de gemiddelde AEP 
van de verblijfsruimten (tijdens aanwezigheid en tijdens afwezigheid) wordt bepaald, beide 
gewogen naar hun aandeel Ai (in %) in het totale oppervlak van de verblijfsruimten. 

Deze twee gemiddelden worden vervolgens opgeteld, waarbij de AEPHS tijdens aanwezigheid een 
weegfactor 7 krijgt en de AEPHS tijdens afwezigheid een weegfactor 1 (zie formule 7.3) en gedeeld 
door 8 (7+1). 

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

4.1.2.2 Representatieve AEP natte ruimten AEPES;tot 

In paragraaf 7.1.2.2 (in Ontw. NEN1087:2019) wordt ook voor de gezamenlijke natte ruimten één 
representatieve AERES bepaald (formule 7.4 in Ontw. NEN1087:2019), waarbij de gemiddelde AEP 
van de natte ruimten (tijdens aanwezigheid en tijdens afwezigheid) wordt bepaald, beide gewogen 

naar hun aandeel (in %) in het totale afgevoerde debiet qES.  

4.1.3 Referentie AER: AERref 

In paragraaf 7.1.3 (in Ontw. NEN1087:2019) worden als referentie de in het Bouwbesluit 
genoemde capaciteiten aangehouden.  
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De referentie AER voor verblijfsruimten wordt daarmee 0.9 dm3/s/m2; die voor keuken, badkamer 
en toilet respectievelijk 21, 14 en 7; voor andere afvoerruimten (zoals een berging met opstelplaats 
voor een wasmachine) wordt analoog ook 7 dm3/s als referentie gehanteerd. Omdat de 
bouwregelgeving onder voorwaarden lagere referentiewaarden kan opleveren (bijvoorbeeld bij 
toepassing van de ‘50%-regel’ en de ‘70%-regel’) kan in de vergelijking ook een hiermee 
corresponderende gereduceerde referentiewaarde gehanteerd worden. 

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

In Ontw. NEN1087:2019 wordt bij afwezigheid van personen 15% van de referentie aangehouden. 
Dit percentage is aangehouden omdat daarmee: 

1. het - in EN 16798-1 (2019), I.1.5 - genoemde minimale ventilatievoud van 0.13 - 0.15 
dm3/s/m2 voor verblijfsruimten tijdens afwezigheid wordt gerealiseerd (immers, 15% van 
0.9 = 0.135 dm3/s/m2);  

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

Voor onderbouwing en toelichting zie Ontw. NEN 1087: 2019. 

4.2 Overzicht toe te passen rekenmethoden per ventilatiesysteemtype 

In paragraaf 7.2 van Ontw. NEN 1087:2019 wordt de berekeningswijze per VST gespecificeerd in 
tabelvorm. 

Deze paragraaf bestaat uit een serie tabellen. Per VST is de bepalingsmethode voor AEP en AER 
samengevat (tabellen VST 1 t/m VST 7). Daarin wordt verwezen naar overzichtstabellen waarin 
type regelingen, type bediening en de bijbehorende forfaitaire en normatieve waarden zijn 
vastgelegd (tabellen 1 t/m 10).  
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Bijlage Consultatie onderzoek-/kennisinstelling Universiteit Gent 

Reactie en antwoorden de heer Laverge (universiteit Gent) d.d. 2 juni 2019 op basis van de 
consultatie door NEN waarbij de volgende vragen aan de heer Laverge zijn voorgelegd: 
 
Vraag: 
Hoe verhoudt het IBPV-model zich volgens u tot enerzijds (traditionele) 
meerzoneluchtstroommodellen en anderzijds praktijkmetingen en praktijkprestaties? 
 
Antwoord: 
Uit de validatieoefening blijkt dat het gemiddelde resultaat van het IBPV-model vrij goed aansluit 
bij de traditionele meerzoneluchtstroommodellen zoals die bvb. in de VLA methode worden 
toegepast. Zeker wanneer rekening gehouden wordt dat die modellen op zich ook al vlug een 
onzekerheid van om en bij de 20% hebben. De onderlinge verhoudingen van de prestaties van de 
verschillende systemen in een zelfde worden zelfs erg goed gereproduceerd, wat uiteindelijk de 
bedoeling is van de toepassing in de nieuwe norm. In die zin zijn de resultaten erg bevredigend. 
Ook de vergelijking met in de praktijk gemeten systeemstromen blijkt goede resultaten op te 
leveren, net als de classificatie/interpretatie van de resultaten. 
 
Vraag:  
Is de methode geschikt om het doel te bereiken:  het vergelijken van praktijkprestatie van 
ventilatiesystemen onderling, waarbij de gebouweigenschappen van een specifiek gebouw meewegen.  
 
Antwoord: 
Ja en neen. Het IBPV-model is een erg vereenvoudigd model waarbij een aantal aspecten van 
dimensionering van een ventilatie installatie in een specifieke woning kunnen worden 
meegenomen, maar voor een heel aantal andere parameters vaste aannames zijn gemaakt. Zo 
wordt in het model bvb. verondersteld dat toevoer en afvoer ruimtes verbonden zijn met een 
tussenliggende circulatiezone. Dit is een archetypische situatie die in een groot deel van de 
woningen voorkomt, maar in bepaalde specifieke woningontwerpen niet representatief zal zijn 
voor de werkelijke configuratie. Als die werkelijke configuratie hier sterk van afwijkt, kan dit de 
resultaten voor bepaalde ruimtes beïnvloeden. Een ander gelijkaardig voorbeeld is het feit dat 
toevoerruimtes niet apart beoordeeld worden. Als een slaapkamer bvb. heel anders gesitueerd is en 
enkel via de leefruimte te bereiken is, kan een situatie ontstaan waarbij deze ruimte niet goed 
doorstroomd wordt. Dit zal in het model niet goed gedetecteerd worden, gezien dat ervan uitgaat 
dat elke toevoerruimte aansluit op de circulatiezone. Dit laatste is anderzijds enkel een probleem 
bij systemen met uitsluitend natuurlijke toevoer, die in de methode al erg veilig benaderd worden, 
waardoor de voorspelde prestatie van dergelijk systeem naar alle waarschijnlijkheid sowieso 
globaal niet al te goed zal zijn. 
De reden dat de resultaten in de validatie oefening goed overeenkomen kan deels te wijten zijn aan 
het feit dat de modelwoningen die in de VLA methode worden gebruikt vrij archetypisch van 
indeling zijn. 
Conclusie is dus: het IBPV-model kan niet zoals een traditioneel meerzoneluchtstroommodel alle 
specifieke details van de indeling van een gebouw meenemen in de beoordeling, maar zal globaal, 
voor het grootste deel van de woningen, een goede inschatting maken van de onderlinge prestaties 
van verschillende ventilatie systemen.  
 
Gezien werd toegelicht dat het de bedoeling is om op een eenvoudige manier, met een aantal 
basisgegevens een inschatting van de prestatie te maken, lijkt het voorgestelde model geschikt voor 
het doel. Veel van de detail informatie en de tijd die nodig zijn om meerzoneluchststroomsimulatie 
te maken en te interpreteren (zeer veel gegevens over verschillende ruimtes die potentieel 
conflicterende resultaten hebben) zullen immers niet voor handen zijn bij elk individueel project. 
Eventueel kan gedacht worden aan een ‘catch 22’ waarbij gesteld wordt dat als de concrete woning 
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sterk afwijkt van de basisaannames van het model (die dan wel moeten worden opgelijst, zie bvb. 
hierboven), alsnog een gedetailleerde simulatie dient te worden gemaakt. 
 
Vraag: 
Hoe beoordeelt u de gemaakte keuzes en gekozen waarden voor PCO’s, met name ten aanzien van 
natuurlijke componenten (en het verschil ten aanzien van mechanische componenten)  
 
Antwoord: 

• met betrekking tot de PCO’s zie ik niet meteen in wat het essentiële verschil is tussen de 
gemaakte keuzes voor natuurlijke en mechanische componenten. De PCO’s zijn een 
inschatting van het correct gebruik van de componenten. Er is op dat vlak weinig 
wetenschappelijke literatuur beschikbaar om de waardes op te baseren. De voorgestelde 
waarden zijn dan ook vooral op ‘engineering judgement’ gebaseerd. Vanuit de 
onderzoeksresultaten die beschikbaar zijn in de Belgische context lijken de PCO-waarden 
die worden voorgesteld voor handbediende systemen hoog. In meetcampagnes vinden wij 
systematisch dat deze vorm van bediening vrijwel steeds in een vaste stand staat en 
nauwelijks wordt gewijzigd. Deze stand is in de overgrote meerderheid van de gevallen 
overigens de laagste stand. 

• In elk geval zijn de PCO-waarden het onderdeel van de methode dat het meest gebaat is bij 
verder onderzoek en bij een volgende update van de norm zeker opnieuw dient 
geëvalueerd te worden. 

 
Vraag: 
Hoe beoordeelt u de gemaakte keuzes en gekozen waarden voor Pqv;inst, ofwel welke referenties zijn 
zinvol.  
 
Antwoord: 

• De aannames om tot deze waarden te komen zijn vrij gelijkaardig aan deze die in 19881 zijn 
gebruikt om te komen tot een ontwerpdrukverschil van 1Pa voor natuurlijke 
toevoeropeningen. Toen werd er van uitgegaan dat een windsnelheid van 2 m/s slechts 
15% van de tijd werd onderschreden. In de IBPV methode is dat iets minder dan 20%. Een 
belangrijke aanname in de methode is dat tussen natuurlijke toe- en afvoer 4 
systeemcomponenten aanwezig zijn (Toevoer, 2x doorvoer, afvoer).  

• Momenteel wordt voor de Pqv;inst voor mechanische componenten steeds aangenomen dat 
zij het geïnstalleerde debiet leveren. Mechanische systemen vergen echter regelmatig 
onderhoud, zoniet zal het debiet stelselmatig verlagen. Een correctie die hiermee rekening 
houdt lijkt een zinvolle toevoeging. 

 
Vraag: 
Hoe beoordeelt u de gemaakte keuzes en gekozen waarden voor de weegfactor tussen AEP-pres en 
AEP-abs en het eventueel aftoppen (tot 100% van AEP-abs)     
 
Antwoord: 

• Naar mijn mening houdt een weging tussen beide situaties geen steek. Er is geen enkele 
reden om een systeem dat slecht scoort tijdens aanwezigheid alsnog goed te scoren omdat 
het een te groot debiet realiseert tijdens afwezigheid. Logischer lijkt om als finale AEP de 
minimum AEP van pres en abs te nemen. 

   

                                                             
1 Bedoel is: TNO rapport R88/196 uit 1988 
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