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1. Inleiding 

Op vraag van VEA voerde een consortium onder leiding van WTCB een studie uit naar een 
mogelijk draagvlak voor de invoering van expliciete luchtdichtheidseisen in Vlaanderen.  Dit 
document is het eindverslag van de opdracht “Onderzoek naar een draagvlak voor het 
invoeren van minimale luchtdichtheidseisen”, met bestek VEA/EPB/2011/WL/1. 
 

2. Context van de opdracht 

Een belangrijke oorzaak van energieverbruik in gebouwen ligt bij de warmteverliezen door infiltratie 
en exfiltratie. Deze specifieke verliezen worden zowel in de Europese normalisatie als in de Vlaamse 
EPB-rekenmethodiek in rekening gebracht. De procedures voor het uitvoeren van 
luchtdichtheidsmetingen zijn vastgelegd (www.epbd.be). In een doorsnee woning is het aandeel van 
de infiltratieverliezen bij afwezigheid van een meetresultaat ongeveer 10 E-peil punten. 
De voorbije jaren is het aantal woningen in Vlaanderen waarvoor de luchtdichtheid is bepaald sterk 
toegenomen, zoals Figuur 1 toont. Bij 22% van de gebouwen waarvoor een bouwaanvraag werd 
ingediend in 2010 en waarvoor een EPB-aangifte werd ingediend vóór einde 2011 blijkt de 
luchtdichtheid gemeten te zijn. Gezien de gunstige fiscale regeling voor laagenergiewoningen en 
nulenergiewoningen eind 2011 is gewijzigd, is er vermoedelijk in de resultaten voor 2010 een 
oververtegenwoordiging van woningen waarvoor de luchtdichtheid is gemeten. 
 

 
Figuur 1: % van EPB-aangiften van woongebouwen waarvoor een luchtdichtheidsmeting werd 
uitgevoerd 

Volgens de Europese doelstellingen voor 2020 moeten alle nieuwe gebouwen eind 2020 bijna energie-
neutraal zijn. Dit zal vermoedelijk overeenstemmen met een E-peil 20 … 30.  Bij dergelijke gebouwen 
en bij eenzelfde aanpak in de rekenmethodiek van de luchtdichtheid zal het aandeel van het primair 
energieverbruik ten gevolge van de infiltratieverliezen toenemen tot ongeveer 30%. (Figuur 2) 
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Figuur 2: Kwalitatieve inschatting van het aandeel van luchtinfiltratie bij het gebruik van de 

waarden bij ontstentenis 

Het is te verwachten dat tegen 2020 voor nagenoeg alle gebouwen de luchtdichtheid geëvalueerd zal 
moeten worden. Dit is een ENORME uitdaging. 

Informatie over het aantal bouwaanvragen in 2011 vindt men in Tabel 1. 
 
In 2011 ging het voor Vlaanderen over 15.951 nieuwbouwgebouwen met residentiële bestemming, 
waarvan 14.136 eengezinswoningen en 16.198 appartementen of in totaal 30.334 woongelegenheden. 
 

 

Residentieel Niet-residentieel 

Nieuwbouw Renovatie Nieuwbouw 
Renovatie 

 

Aantal 
gebouwen 

Aantal 
woon-

eenheden 

Aantal 
flats 

Flats/ 
gebouw 

Aantal 
gebouwen 
met één 
woning 

Bewoonbare 
oppervlakte 

(m²) 

Aantal 
gebouwen 

Aantal 
gebouwen 

Volume (m³) 
Aantal 

gebouwen 

VL 15.951 30.334 16.198 8.9 14.136 3.262.885 16.309 3.688 36.280.896 3.426 

WAL 7.306 11.747 5.164 7.1 6.583 1.217.815 9.025 898 4.732.931 1.603 

BXL 173 2.253 2.175 22.9 78 172.235 1.673 23 346.041 169 

Tabel 1: Aantal bouwvergunningen met bijhorende informatie voor 2011 

 
Dit probleem is geen zuiver Vlaams/Belgisch probleem en daarom 
heeft het WTCB in de context van INIVE EEIG het initiatief genomen 
tot de oprichting van een Europees platform TightVent Europe 
(www.tightvent.eu). 

 
Het hoofdthema van de 1ste TightVent conferentie, die in oktober 
2011 in Brussel werd gehouden samen met de 33ste AIVC 
conferentie, was “Towards optimal airtightness performance”. 
 
De internationale workshop in maart 2012 werd eveneens 
georganiseerd in nauwe samenwerking met TightVent Europe. 
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Figuur 3: De AIVC-TightVent conferentie op 12-13 oktober 2011 in Brussel had als centraal 

thema ‘Towards optimal airtightness performance” 

De uitdagingen beperken zich hierbij niet enkel tot de nieuwbouw. Ook voor de bestaande bouw zijn 
er enorme, zo mogelijk nog veel grotere, uitdagingen. Zoals men kan zien in de onderstaande tabel 
dient de bouwsector tegen 2050 een afname in CO2-emissies met 88 tot 91% te realiseren t.o.v. 1990. 
 

 
Tabel 2: Volgens de Europese routekaart moeten de CO2-emissies van de bebouwde omgeving 

in 2050 met 88 tot 91% verminderen t.o.v. 1991! 
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3. Opzet van de studie 

Tussen de experten onderling, alsook tussen de voornaamste stakeholders, is er consensus dat 
meer aandacht voor luchtdicht bouwen een noodzaak is. Daarentegen was er veel discussie of 
het al dan niet zinvol is om een minimale luchtdichtheidseis in te voeren en, zo ja, hoe streng 
een dergelijke eis moet zijn en hoe strikt die eis dient te worden gehandhaafd. 
 
Daarom werd deze studie uitgevoerd die resulteert in een onderbouwd en met alle relevante 
stakeholders afgetoetst rapport, waarbij de verschillende argumenten op een gestructureerde 
wijze worden samengebracht en concrete voorstellen worden geformuleerd. Dit is een 
problematiek die het Vlaams Gewest overstijgt en daarom komen in de studie ook 
internationale experten aan bod. Dit rapport heeft de bedoeling om een belangrijke basis te 
zijn voor zowel de Vlaamse overheid als voor de relevante stakeholders bij het bepalen van 
hun standpunten en concrete acties. 
 
De studie heeft geresulteerd in dit eindrapport, met informatie over de volgende 6 aspecten: 

T1. Aanpak in andere landen: De concrete situatie wordt beschreven in de volgende 
landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden 
en Finland. 

T2. Argumentaties m.b.t. eisen: Op een overzichtelijke wijze worden de verschillende 
mogelijke argumenten pro en contra minimale luchtdichtheidseisen besproken. Indien 
van toepassing worden relevante richtwaarden opgenomen, en dit zowel voor 
residentiële als voor niet-residentiële gebouwen. 

T3. Indicatie van een draagvlak in Vlaanderen: In het overleg met de stakeholders werd 
nagegaan of er voldoende draagvlak bestaat voor het invoeren van minimale 
luchtdichtheidseisen.  

T4. Kwaliteitskader: Een voorstel van kader voor kwaliteitsbewaking, evenals de wijze 
waarop VEA daarvan gebruik kan maken. Dit kader moet toelaten de duurzame 
prestaties van producten/systemen te evalueren. 

T5. Suggesties voor stimulering: Voorstellen worden geformuleerd hoe VEA een 
bijdrage kan leveren om de industrie te stimuleren om innovatieve efficiënte producten 
en systemen te ontwikkelen. 

T6. Suggesties voor handhaving: Suggesties voor de randvoorwaarden voor een 
handhavingskader. 
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Om een beter inzicht te krijgen in de aanpak in andere 
landen is er op 28 en 29 maart 2012 een internationale 
workshop georganiseerd in Brussel met als thema: 
“Achieving relevant and durable airtightness levels: 
status, options and progress needed.”. 
Deze workshop had 3 thema’s die direct relevant waren 
voor dit project: 
1. Filosofie van eisen 
2. Duurzaamheid van luchtdichtheid 
3. Kwaliteitsbenaderingen voor 

 luchtdichtheidstesten en luchtdicht bouwen 
 
Er waren een 80-tal deelnemers op deze workshop. De 
volledige proceedings zijn beschikbaar in boekvorm. 
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4. Bevindingen m.b.t. de verschillende taken 

4.1 T1 - Informatie over de situatie in andere 
landen 

De situatie in verschillende landen werd gepresenteerd 
gedurende de internationale workshop in Brussel op 
28 en 29 maart 2012. Rapporten voor de volgende 7 landen zijn beschikbaar als bijlage 7.6 bij 
dit rapport: 

1. Denemarken 
2. Duitsland 
3. Finland 
4. Frankrijk 
5. Nederland 
6. Verenigd Koninkrijk 
7. Verenigde Staten 

Deze rapporten geven informatie over de eisen die in elk land van toepassing zijn aangaande 
de gebouwluchtdichtheid. De filosofie van de eisen alsook de precieze eisen worden 
behandeld. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de situatie in deze landen. Gezien de nuances en de 
verschillende situaties van toepassing in deze landen wordt gerefereerd naar de rapporten voor 
gedetailleerde informatie. In sommige gevallen geven de rapporten geen informatie op 
bepaalde elementen overgenomen in deze tabel. 
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Tabel 3: Overzicht van luchtdichtheidseisen in diverse landen 

 
De achterliggende filosofie van de luchtdichtheidseis kan nogal verschillen van land tot land. 
Vaak is luchtdichtheid een impliciete prestatie die al vervat is in de energieprestatiebepaling 
van het gebouw. In enkele gevallen wordt een expliciete bijkomende eis opgelegd voor 
laagenergiegebouwen of bij toepassing van actieve koeling. Indien er geen expliciete eis 
wordt opgelegd wordt een goede luchtdichtheid meestal wel als aanbeveling (goede praktijk) 
meegegeven. 
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4.2 T2 - Argumenten pro en contra minimale luchtdichtheidseisen 

In de toekomst zal systematisch aandacht moeten 
worden geschonken aan de gebouwluchtdichtheid en 
hierover bestaat weinig discussie bij de 
stakeholdersorganisaties. Er is minder eensgezindheid 
over het optimale luchtdichtheidsniveau en of er eisen 
dienen te worden gesteld door de diverse overheden. 
In deze paragraaf worden pro’s en contra’s van luchtdichtheidseisen in een wettelijke context 
overlopen en becommentarieerd.  
 
4.2.1 Frequent gebruikte argumenten ten voordele van minimale 
luchtdichtheidseisen 

Een aantal argumenten is eerder energie-gerelateerd (1, 2, 
3). De volgende argumenten (4, 5, 6) hebben te maken met 
haalbaarheid en duidelijkheid en pleiten eerder voor 
verplichte metingen. De argumenten (7, 8, 9) leiden tot 
betere gebouwprestaties, maar zijn geen voldoende 
voorwaarden.  
 
4.2.1.1 Strenge luchtdichtheidseis omwille van 
energiedoelstellingen 

Argumentatie: 
“Luchtdicht bouwen is essentieel bij het realiseren 
van bijna-nulenergiegebouwen en daarom dient er 
een minimale prestatie te worden opgelegd” 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Dit argument kan in principe voor tal van technieken (isolatie, rendement 
verwarming, beglazing, verlichting, …) worden gebruikt. Indien er geen andere 
argumenten zijn, is deze argumentatie evenwel onvoldoende om een minimaal 
luchtdichtheidsniveau wettelijk op te leggen. 
 

4.2.1.2 Strenge luchtdichtheidseis omdat de prestatie nadien nog moeilijk te 
verbeteren is 

Argumentatie: 
Het beste tijdstip (zowel in termen van kostprijs als in termen van technische 
haalbaarheid) om een goede luchtdichtheid te realiseren is tijdens de bouwfase. Het 
is niet evident om nadien de luchtdichtheid substantieel te verbeteren. Daarom is het 
noodzakelijk om bij de bouw een zeer goede luchtdichtheid te eisen. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Het is een feit dat een goede luchtdichtheid best gerealiseerd wordt tijdens de 
bouwfase. Maar dit kan niet automatisch vertaald worden als een verantwoording 
voor het stellen van een (zeer) strenge eis. Het moet immers ook economisch 
verantwoord blijven. 
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4.2.1.3 Strenge luchtdichtheidseis voor goede werking van ventilatiesysteem 

Argumentatie: 
De luchtdichtheid van de gebouwschil is belangrijk voor een de correcte werking en 
een goede energie-efficiëntie van ventilatiesystemen, meer specifiek van 
gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Het gebruik van (mechanische) ventilatiesystemen resulteert in drukverschillen 
tussen verschillende ruimten in het gebouw, en tussen binnen- en buitenomgeving 
over de gebouwschil. De luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een invloed op 
deze drukopbouw, en hierdoor op de werking van vereenvoudigde ventilatiesystemen 
waarbij toevoer en afvoer van ventilatielucht in verschillende ruimten plaatsvindt. De 
gebouwschil moet voldoende luchtdicht zijn opdat de luchtverdeling in het gebouw 
kan verlopen zoals voorzien in het ontwerp, en opdat de kostenefficiëntie van 
energie-efficiënte ventilatietechnieken zoals warmteterugwinning verbetert. 
Anderzijds biedt een goede gebouwluchtdichtheid ook geen garantie op een goede 
werking van ventilatiesystemen: fouten in ontwerp, uitvoering en/of het gebruik van 
het ventilatiesysteem leiden in zeer luchtdichte gebouwen sneller tot problemen met 
de binnenluchtkwaliteit.  

 
4.2.1.4 De ervaring toont dat (zeer) luchtdicht bouwen mogelijk is 

Argumentatie:  
Het meten van de luchtdichtheid is nu een courante proef geworden. Heel wat 
actoren hebben ervaring opgedaan zowel op het gebied van het meten van de 
luchtdichtheid als op het gebied van luchtdicht bouwen.  
De ervaring toont dat het bouwen van zeer luchtdichte gebouwen (n50 < 1h-1) 
mogelijk is voor elk type van bouwsysteem, mits het besteden van speciale aandacht 
aan het ontwerp, de keuze van de producten en de uitvoering. In de praktijk is tot 
heden het behalen van dergelijk prestatieniveau eerder een uitzondering dan de regel. 

Beoordeling van deze argumentatie:  
Het is belangrijk dat de eisen die voorzien worden in een regelgeving op grote schaal 
realiseerbaar zijn. 

 

4.2.1.5 Het is een van de eerste reële prestaties die effectief en relatief eenvoudig 
gemeten kunnen worden 

Argumentatie: 
Het meten van de luchtdichtheid is relatief eenvoudig voor kleine en middelgrote 
projecten en de interpretatie is relatief eenvoudig. Bovendien is de kostprijs relatief 
beperkt. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Globaal genomen is dit zeker het geval. Voor grotere gebouwen zijn er nog wel een 
aantal knelpunten. Het feit dat het meten op grote schaal relatief weinig problemen 
stelt, is echter een onvoldoende reden om een minimale luchtdichtheid te eisen. Het 
gebruiken van de gemeten resultaten in de EPB-berekening is daarentegen wel 
evident. 
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4.2.1.6 Strenge luchtdichtheidseis voor stimuleren van markttransformatie 

Argumentatie: 
In Frankrijk heeft men vastgesteld dat de vorige wetgeving (RT2005) niet geleid 
heeft tot meer aandacht voor luchtdichtheid. Daarom is in de nieuwe wetgeving 
(RT2012) een minimale luchtdichtheidseis opgenomen (0.6 m3/h.m² bij 4 Pa). 
Gezien het een eis is, zal het ongetwijfeld leiden tot een verhoogde aandacht voor 
luchtdichtheid en vermoedelijk voor meer aandacht voor detaillering en 
samenwerking tussen bouwpartijen, … 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Bij het stellen van strenge EPB-eisen zal ongetwijfeld in de grote meerderheid van de 
projecten gekozen worden voor een luchtdichtheidsmeting. De Franse eis is niet heel 
streng (gezien de eis is gedefinieerd bij een drukverschil van 4 Pa i.p.v. 50 Pa). We 
verwachten dat in een Vlaamse context vergelijkbare meetresultaten op relatief korte 
termijn mogen verwacht worden.  

 

4.2.1.7 Een zeer goede luchtdichtheid vermindert de kans op tochtproblemen 

Argumentatie: 
“Door een (strenge) luchtdichtheidseis op te leggen, wordt de kans op tochtklachten 
veel kleiner” 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Het is een feit dat de kans op tochtklachten in zeer luchtopen gebouwen reëel is. Het 
is daarom belangrijk dat een voldoende mate van luchtdichtheid wordt gerealiseerd. 
Men kan zich wel de vraag stellen of deze bezorgdheid een voldoende argumentatie 
is om een eis op te leggen. Het verzekeren van een voldoende comfort hoort tot de 
regels van goede praktijk. 
 

4.2.1.8 Strenge luchtdichtheidseis ter bescherming van de gebouwschil 

Argumentatie: 
Een minimale luchtdichtheidseis voor het gebouw zorgt ervoor dat de 
luchtdoorstroming door het isolatiecomplex van de gebouwschil beperkt wordt. 
Zonder luchtdichte gebouwschil zorgen drukverschillen tussen binnen en buiten niet 
enkel voor ongecontroleerde ventilatieverliezen en extra warmteverlies, maar bestaat 
er ook een verhoogd risico op inwendige condensatie, schimmelvorming en 
oppervlaktecondensatie. Bovendien neemt ook de luchtgeluidisolatie af. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil is inderdaad een primordiale eis voor 
een goed hygrothermisch functie van de gebouwschil. In die zin is een minimale 
luchtdichtseis voor een gebouw ook een goede stap in de richting naar meer duurzame 
bouwdelen.  
Echter voor een goed hygrothermisch gedrag is het belangrijk waar de luchtdichte laag 
in de gebouwschil wordt gerealiseerd. Een minimale luchtdichtseis kan immers ook 
gerealiseerd worden met een luchtdichte buitenlaag. In dat geval blijft de kans op 
inwendige condensatie bestaan. Bovendien sluit een luchtdichte laag ook niet alle 
luchtstroming uit. Zelfs met een zeer strenge luchtdichtheidseis kan luchtrotatie rond 
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de isolatie optreden of kan windstroming door de isolatie de thermische prestaties 
tenietdoen. 

 
4.2.1.9 Strenge luchtdichtheidseis als bescherming tegen buitenpollutie 

Argumentatie: 
Bij calamiteiten in de buitenomgeving (chemisch ongeval, …) is het belangrijk dat 
de aanwezigen in een gebouw beschermd worden tegen deze verontreinigingen. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Het is zeker zo dat een goede luchtdichtheid belangrijk is om te beschermen tegen 
kortstondige problemen van buitenpollutie. Het opleggen van een minimale eis kan 
hierbij helpen, maar de tendens naar BEN gebouwen zal op termijn automatisch 
leiden tot behoorlijk goede luchtdichtheidsniveaus. 

 
Een schematisch overzicht vindt men in de onderstaande figuur. De kleurcode dient niet al te 
strikt worden geïnterpreteerd. Donkergroen betekent dat deze argumentatie zeker belangrijk 
is. Lichtgroen of oranje/rood betekent dat de onderbouwing voor dit argument niet eenduidig 
is, dat dit geen exclusieve overweging is voor deze techniek alleen, ... 
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4.2.2 Frequent gebruikte argumenten om geen eisen op te leggen… 

 
Ook hier zijn sommige argumenten energie-gerelateerd ( 1, 2), en zijn er een aantal praktische 
bezwaren ( 3, 4, 5, 6). 
 
4.2.2.1 EPB eisen zullen de facto leiden tot expliciete aandacht voor luchtdichtheid 

Argumentatie: 
Bij de huidige eisen voor E-peil blijkt al dat een verbeterde luchtdichtheid, bewezen 
door meting, een zeer interessant middel is om het E-peil te verbeteren. Bij de 
evolutie naar nog strengere eisen, tot BEN-gebouwen, zal een zeer goede 
luchtdichtheid noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen, ook zonder dat 
luchtdichtheid als expliciete eis wordt gesteld. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Dit is een zelfsturend mechanisme en als dusdanig een interessante driver voor 
verbeterde luchtdichtheidsprestaties. 
 

4.2.2.2 Het is niet aan EPB wetgeving om niet-energie-gerelateerde/binnenklimaat 
doelstellingen te realiseren 

Argumentatie: 
Het opleggen van eisen op het vlak van gebouwluchtdichtheid draagt vermoedelijk 
bij tot meer aandacht voor kwaliteit in het bouwproces, maar het is niet aan de EPB-
regelgeving om dit te realiseren. 

 
Beoordeling van deze argumentatie: 

De EPB-regelgeving kwam tegemoet aan de vraag van de Europese commissie 
(EPBD-richtlijn) om minimumeisen voor energieprestaties van gebouwen vast te 
stellen. In de eisen moest worden rekening gehouden met o.a. de algemene 
binnenklimaatsituatie - om eventuele negatieve neveneffecten zoals onvoldoende 
ventilatie te voorkomen. Om die reden werden in het EPB-besluit eisen voor 
ventilatie en oververhitting opgenomen. In de huidige energieprestatiemethode wordt 
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weliswaar aandacht besteed aan bepaalde kwaliteitsaspecten, vb. de afstelling van 
ventilatiesystemen, maar hier zijn geen aparte eisen aan gekoppeld. 

 
4.2.2.3 Juridische bezwaren tegen (strenge) luchtdichtheidseisen 

Argumentatie: 
Luchtdichtheid is niet enkel het resultaat van het ontwerp en de keuze van de te 
gebruiken producten, maar ook (en vooral) van de kwaliteit van de uitvoering.  
De luchtdichtheidseis is een eis voor het ganse bouwwerk (of onderdeel, bvb. 
appartement) en kan niet eenduidig worden vertaald in componenteisen (schrijnwerk, 
…). Bovendien is een belangrijk gedeelte van de lekkage t.p.v. de bouwknopen.  
Dit betekent dat bij een project met meerdere onafhankelijke aannemers of 
onderaannemers, het niet mogelijk is om de strenge luchtdichtheidseis op 
projectniveau te vertalen in individuele eisen voor de diverse aannemers.  
De architect kan in zijn lastenboek de algemene eis dus niet vertalen in eisen voor de 
aannemers en heeft daardoor een probleem van aansprakelijkheid bij het niet 
realiseren van de eis. 
De individuele aannemer zou logischerwijze nooit een eis in zijn lastenboek mogen 
aanvaarden die betrekking heeft op het geheel van de werken, indien hijzelf slechts 
voor een gedeelte verantwoordelijk is. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Dit is een zeer belangrijk argument. 
In de praktijk blijkt het bij een matige eis (zoals bvb. in Frankrijk) wel mogelijk om 
eventuele tekortkomingen nadien tegen een redelijke kostprijs weg te werken, maar 
bij een strenge eis is dit verre van evident. 
 

4.2.2.4 Omwille van economische redenen opletten met strenge 
luchtdichtheidseisen 

Argumentatie: 
Er is geen discussie over het feit dat in de toekomst luchtdichter zal moeten gebouwd 
worden. Maar men moet opletten met het opleggen van (zeer) strenge eisen. Dit kan 
immers in sommige gevallen leiden tot hoge meerkosten die niet in verhouding staan 
tot de opbrengsten.  
De filosofie van de EPB-regelgeving laat kostenoptimale keuzemogelijkheden open 
om aan de algemene energieprestatie-eis te voldoen. In principe worden zo weinig 
mogelijk subeisen opgelegd, omdat deze kostenverhogend kunnen zijn. 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Bij een zeer strenge luchtdichtheidseis is het essentieel dat er hiervoor een zeer 
duidelijke motivering staat en dat die in verhouding staat tot de gevraagde 
inspanning.  
Vermoedelijk zal de verstrenging van de E-peileisen automatisch leiden tot meer 
aandacht voor luchtdichtheid. Een pragmatische eis (zoals bvb. in Frankrijk) kan wel 
overwogen worden als een maatschappelijk signaal. 
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4.2.2.5 Strenge luchtdichtheidseisen kunnen een marktverstorende werking hebben 

Argumentatie: 
Bij zeer strenge luchtdichtheidseisen (q50 ≤ 1 m3/h.m²) is er een reëel risico dat 
bepaalde bouwtechnieken uit de markt worden geprijsd ten voordele van andere. Dit 
kan belangrijke negatieve gevolgen hebben voor vele bouwbedrijven en 
toeleveranciers van materialen en bouwsystemen.  
 

Beoordeling van deze argumentatie: 
Dit is vermoedelijk in een aantal gevallen een reëel risico. Anderzijds kunnen strenge 
luchtdichtheidseisen opportuniteiten bieden voor bepaalde bedrijven die een 
dienstverlening en/of een productgamma kunnen uitbouwen met specifieke aandacht 
voor een zeer goede luchtdichtheid.  

 
4.2.2.6 Handhaving niet simpel 

Argumentatie: 
Het is niet evident om een sluitend handhavingskader uit te werken voor 
luchtdichtheid. Vanaf welke afwijking van de opgelegde permeabiliteitsgrens wordt 
een boete uitgeschreven? Hoe hoog moet het boetebedrag zijn (in functie van de 
vastgestelde afwijking)? Welke afwijking komt overeen met het minimale bedrag 
van de administratieve boete van 250 € vooraleer er tot inning wordt overgegaan?  
 

Beoordeling van deze argumentatie: 
De problematiek van handhaving stelt zich ook in het geval dat er geen specifieke 
eisen zijn m.b.t. de luchtdichtheid. Maar met het huidige model van administratieve 
boetes met een minimaal inbaar bedrag wordt handhaving van een expliciete 
luchtdichtheidseis potentieel problematischer.  
Men zou korter op de bal kunnen spelen via een databank van meetresultaten met on-
line rapportering. 
De meetnauwkeurigheid van luchtdichtheidsmetingen kan ook aanleiding geven tot 
betwistingen en juridische onzekerheid.  
Een ander aandachtspunt betreft de duurzaamheid van luchtdichtheid en de 
mogelijke verslechtering van het meetresultaat i.f.v. de tijd. (zie ook §4.4). 
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4.3 T3 - Evaluatie van draagvlak voor invoering van eisen 

In deze taak is nagegaan of er sprake is van een 
(voldoende) draagvlak voor de invoering van 
luchtdichtheidseisen. 
Er zijn 2 vergaderingen met vertegenwoordigers van 
stakeholdersorganisaties geweest, nl. op 9 mei en op 5 
juli 2012. 
 
4.3.1 1ste stakeholdersmeeting 9 mei 2012 

Tijdens de 1ste stakeholdersvergadering werden de deelnemers geïnformeerd over diverse 
aspecten m.b.t. de problematiek van luchtdichtheid. 
Bij aanvang werden de aanwezigen om hun mening gevraagd m.b.t. 4 aspecten: 

1. Op welke wijze dient met de luchtdichtheid in de EPB wetgeving te worden 
omgegaan? 

2. Wie mag de luchtdichtheid meten? 
3. Inschatting van hun kennis over de impact van luchtdichtheid op het E-peil 
4. Hun visie over de problematiek van de lange termijnaspecten van luchtdichtheid. 

 
De ingezamelde antwoorden dienen beschouwd te worden als het standpunt van de aanwezige 
personen en niet noodzakelijk van hun organisatie. 
 
4.3.2 2de stakeholdersmeeting juli 2012 

Op deze tweede bijeenkomst van de stakeholders werd een ontwerp van eindverslag 
voorgesteld met: 

• Een overzicht van de situatie in andere landen, zoals vergaard tijdens de tweedaagse 
internationale workshop van maart 2012 

• Argumenten pro/contra minimale luchtdichtheidseisen 
• Een voorstel voor kwaliteitskader – duurzaamheid 
• Suggesties voor stimulerende maatregelen 
• Suggesties voor randvoorwaarden voor betrouwbare meetresultaten en een 

handhavingskader 
• Een lijst met acht aanbevelingen van de stakeholders aan de overheid  

 
4.3.3 Schriftelijke bevraging na de 2de stakeholdersmeeting 

Op basis van dit voorlopige eindverslag worden de stakeholderorganisaties schriftelijk 
bevraagd over hun standpunten. 
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4.4 T4 - Voorstel voor kwaliteitskader – duurzaamheid (lange termijnprestatie) 

4.4.1 Context 

Een specifiek kenmerk van de luchtdichtheids-
prestatie is dat het niet evident is te onderstellen dat 
de luchtdichtheid die bekomen wordt na het 
beëindigen van de werken gedurende langere tijd behouden blijft. Zo kunnen lijmen en tapes 
verouderen, ramen en deuren kunnen t.g.v. het gebruik minder luchtdicht worden, door 
zettingen of krimp kunnen er bepaalde scheuren optreden. 
Bij het karakteriseren van de duurzaamheidskarakteristieken dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen de evaluatie op het niveau van individuele producten (§4.4.2) en op het niveau 
van een gebouw of onderdeel van een gebouw (§4.4.3). 
 
4.4.2 Karakteriseren van producten 

Buitenlands onderzoek en aanzet tot normalisatie 
Er blijkt tot heden relatief weinig onderzoek te zijn uitgevoerd. In Duitsland is er 
onderzoek over de duurzaamheid van luchtdichtheid en er wordt ook gewerkt aan 
een normvoorstel. 
Meer informatie is te vinden in §7.8. 

 
Belgisch onderzoek 

Momenteel (2011 – 2013) loopt bij WTCB met financiering van het Waalse Gewest 
het onderzoeksproject DREAM (DuRabilité de l’Etanchéité à l’Air des produits, 
parois et des assemblages : iMpact sur les règles de mise en œuvre), waarbij de 
duurzaamheid van de luchtdichtheid een centraal aandachtspunt is.  
Het is de bedoeling om, gekoppeld aan dit project, met o.a. diverse kennispartijen en 
stakeholders na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de duurzaamheid van 
luchtdichtheid te objectiveren en te vertalen in handhaafbare procedures. 

 
Technische goedkeuringen 

In principe kan het instrument van de technische goedkeuring ATG gebruikt worden 
om een beoordeling te maken van producten voor het realiseren van luchtdichtheid, 
inclusief de problematiek van duurzaamheid. 
Een technische goedkeuring kan betrekking hebben op de prestaties van de producten 
alsook de plaatsingsvoorschriften. 
 

4.4.3 Karakteriseren van gebouwconcepten 

4.4.3.1 Vaststellingen uit onderzoek en informatie bekomen op de workshop 

Uit diverse onderzoeken alsook de ervaringen uit de internationale workshop van maart 2012 
komen de volgende vaststellingen naar voor: 

- Er zijn diverse aanwijzingen dat er inderdaad problemen kunnen zijn met de lange 
termijnprestaties van de gebouwluchtdichtheid, maar er zijn relatief weinig 
meetresultaten om een nauwkeurig beeld te bekomen. 

- Er bestaan momenteel geen voldoende pragmatische en betrouwbare benaderingen om 
de lange termijnluchtdichtheid op gebouwniveau op grote schaal en op een 
handhaafbare wijze te beoordelen. 
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De volgende pistes kunnen interessant zijn in specifieke gevallen: 

- Franse aanpak (cfr. §7.7): momenteel is de problematiek van de lange 
termijnprestaties geen aandachtspunt. 

- Technische goedkeuring van gebouwsystemen.  
In beide gevallen kan men op een meer kwalitatieve wijze aandacht geven aan de 
duurzaamheid van de luchtdichtheid. 
 
 
4.5 T5 - Suggesties van maatregelen door VEA en anderen om innovatieve 
producten en systemen te stimuleren 

Uit de internationale workshop van maart 2012 
alsook uit de diverse internationale contacten zijn 
geen suggesties/ideeën gekomen om innovatieve 
producten en systemen te stimuleren. 
 
Echter zijn er wel suggesties geformuleerd om de interesse en aandacht voor luchtdichtheid te 
stimuleren. 
De meest concrete suggesties zijn de volgende: 
Bij nieuwbouwprojecten 

Binnen de Vlaamse context zijn de subsidies voor nieuwbouw volledig gekoppeld 
aan het behaalde E-peil. Het lijkt niet opportuun om andere principes van stimuli te 
overwegen. 
Maar het lijkt wel een zinvolle piste om in de toekomst (2014? 2015?) de 
bijkomende subsidievoorwaarde op te leggen dat de luchtdichtheid dient bepaald te 
zijn binnen een afgesproken kwaliteitskader. Zie §4.6. 

Bij renovatiewerken 

Bij renovatiewerken kan het stimuleren van kwaliteitsvolle luchtdichtheidsmetingen 
via een beperkte subsidie een zinvolle stimulans zijn.  
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4.6 T6 - Suggesties voor randvoorwaarden voor betrouwbare meetresultaten 
en een handhavingskader 

4.6.1 Algemeen 

De context voor deze taak is de volgende:  
1. Het is essentieel dat er een betrouwbaar kader 

komt voor gedeclareerde meetresultaten 
2. Het is vermoedelijk wenselijk om meerdere 

pistes toe te laten voor het declareren van luchtdichtheidsresultaten 
3. Er zijn interessante lessen te trekken uit buitenlandse ervaringen met de aanpak van 

gebouwluchtdichtheid en luchtdichtheid van ventilatiekanalen 
Tijdens de internationale workshop van maart 2012 zijn diverse benaderingen voor 
kwaliteitsbewaking van luchtdichtheidsmetingen aan bod gekomen (§6.5, 6.6). 
Op basis van deze ervaringen en rekening houdend met de Vlaamse/Belgische context lijkt 
het ons zinvol om meerdere pistes toe te laten. Dit moet toelaten om de inspanning en/of 
kosten zo laag mogelijk te houden voor de diverse doelgroepen, zonder verlies van de nodige 
handhaafbaarheid. 
Het hoofddoel moet zijn randvoorwaarden te realiseren, die leiden tot betrouwbare 
meetresultaten.  
 
 

 
Figuur 4: Mogelijk schema voor kwaliteitsbenadering luchtdichtheidsmetingen 
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4.6.2 Voorstel voor mogelijke benaderingen in Vlaamse context 

4.6.2.1 Algemeen 

Basisvoorwaarde 

Het is essentieel dat er gestreefd wordt naar een HANDHAAFBAAR en voldoende 
PRAGMATISCH kwaliteitskader. Dit betekent dat metingen die worden uitgevoerd zonder 
enige vorm van derde partijbetrokkenheid voor kwaliteitsbewaking niet te verdedigen zijn. De 
kans is immers groot dat om economische redenen de metingen niet of niet correct worden 
uitgevoerd en/of dat er een foutieve rapportering kan zijn in het kader van de EPB-aangifte. 
 
Het is wenselijk om voor sterk verschillende situaties/randvoorwaarden verschillende 
procedures te voorzien op voorwaarde dat er een vergelijkbaar kwaliteitsniveau kan 
gegarandeerd worden. 
 
3 concepten lijken interessant, waarbij het wenselijk is om de 3 procedures toe te laten: 

1. Een meting van de luchtdichtheid door een onafhankelijke persoon die hiervoor 
gecertificeerd is door een geaccrediteerde organisatie (4.6.2.2). 

2. Een meting van de luchtdichtheid door een van de bij het project betrokken partijen 
(bvb. aannemer), waarbij deze persoon/partij hiervoor gecertificeerd is door een 
geaccrediteerde organisatie (4.6.2.3). 

3. Een kwaliteitsbenadering voor luchtdichtheid, waarbij door een (meestal groter) 
bouwbedrijf of –consortium op basis van een uitgebreid dossier met derde 
partijbewaking een bepaald luchtdichtheidsniveau kan worden gedeclareerd. Een 
voorbeeld van dergelijke aanpak is deze die in Frankrijk wordt toegepast (zie 
§4.6.2.4). 

 
4.6.2.2 MOGELIJKHEID 1: Test door onafhankelijke derde partij 

Omschrijving: 
De metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijke persoon/organisatie die 
voor deze activiteiten gecertificeerd is.  

Beschouwingen: 
Pluspunten: 
- Onafhankelijkheid van de uitvoerder van de metingen t.o.v. de uitvoerder van de 

werken laat toe om een minder zwaar systeem voor kwaliteitsgarantie op te 
stellen 

Aandachtspunten: 
- Noodzaak tot maken van goede afspraken over tijdstip van metingen 
- Noodzaak om nieuwe afspraak te maken indien meetresultaat onvoldoende.  
- Minder evident om diverse metingen te doen bij stapsgewijze verbeteringen. 

 
4.6.2.3 MOGELIJKHEID 2: Test door betrokkenen in het project 

Omschrijving: 
De metingen worden uitgevoerd door een van de bij het project betrokken partijen 
(bvb. aannemer), waarbij deze persoon/partij hiervoor gecertificeerd is door een 
geaccrediteerde organisatie. 
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Beschouwingen: 

Pluspunten: 
- Minder problemen van coördinatie gezien het een van de betrokken partijen is 
Aandachtspunten 
- Het garanderen van de nodige onafhankelijkheid is in dit geval cruciaal. 
- Vermoedelijk kunnen er uit de ervaring van o.a. Boverket/AMA in Zweden (zie 

§6.6) interessante lessen worden getrokken. 
 
4.6.2.4 MOGELIJKHEID 3: Luchtdichtheid als onderdeel van een algemeen 
kwaliteitskader 

Omschrijving: 
Een kwaliteitsbenadering voor luchtdichtheid, waarbij door een (meestal 
groter) bouwbedrijf of –consortium op basis van een uitgebreid dossier met 
derde partijbewaking een bepaald luchtdichtheidsniveau kan worden 
gedeclareerd. Een voorbeeld van dergelijke aanpak is deze die in Frankrijk 
wordt toegepast (zie §7.7). 

Beschouwingen: 
Pluspunten: 
- Niet noodzakelijk om alle gebouwen/woongelegenheden te testen 
- In principe de mogelijkheid om de duurzaamheid (lange termijnprestaties) op een 

kwalitatieve wijze in rekening te brengen 
- Er kan vermoedelijk veel geleerd worden van de Franse ervaringen met deze 

aanpak. Zie §6.5. 
Aandachtspunten: 
- Er dient te worden nagegaan hoe groot de inspanning is die nodig is voor deze 

procedure. 
 
4.6.3 Centrale databank(en) voor luchtdichtheidsmetingen 

Om een handhaafbaar kader te kunnen realiseren lijkt het essentieel dat er kort op de bal kan 
worden gespeeld, zo niet zal het niet mogelijk zijn om bepaalde meetresultaten in vraag te 
kunnen stellen. Het gebruik van het concept van verklaring van overeenkomstigheid kan 
hierbij nuttig zijn. 
Een interessante piste lijkt daarbij het gebruik van een centrale online databank(en): 

- Hierbij dienen de luchtdichtheidsmeters de meetresultaten kort na het uitvoeren van de 
metingen in deze databank in te brengen, zodat het mogelijk wordt om, indien 
noodzakelijk geacht, binnen een korte tijdspanne na de oorspronkelijke meting, een 
controlemeting uit te voeren. 

- Het uitwerken van een goed werkend handhavingskader met databank zal zeker nog 
een grondige voorbereiding vereisen. 
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4.6.4 Volledig uitgewerkte procedure voor randvoorwaarden voor 
luchtdichtheidsmetingen 

Voor grote gebouwen dienen de procedures voor rapportering van luchtdichtheidsmetingen  
die nu op www.epbd.be staan vermeld, verfijnd te worden. 
 
4.6.5 Steekproefsgewijze aanpak bij repetitieve projecten? 

4.6.5.1 Motivering 

Bij de Zweedse aanpak voor luchtdichtheidsmetingen van ventilatiekanalen wordt een 
statistische aanpak gebruikt, waarbij men in principe slechts 10% van het distributienet test 
(zie §6.6). Deze aanpak laat toe om een belangrijke kostenbesparing te realiseren, zonder veel 
verlies aan kwaliteit. 
Het lijkt zinvol om te overwegen of een dergelijke aanpak ook denkbaar/zinvol is bij bvb.: 

- Appartementsgebouwen, waarbij slechts een beperkt aantal willekeurig gekozen 
appartementen worden gemeten 

- Projecten van vergelijkbare nieuwbouwwoningen 
- Grote kantoorgebouwen, waar slechts een deel van het gebouw wordt getest 
- … 

 
4.6.5.2 Buitenlandse ervaringen 

Voor grote gebouwen en meergezinswoningen zijn er vaak praktische beperkingen om de 
luchtdichtheid van het hele gebouw te meten.   

− De voornaamste redenen zijn: het gebouw is te groot om op de gewenste druk te worden 
gebracht tenzij vele blowerdoors worden gecombineerd en/of specifieke apparatuur wordt 
gebruikt; de luchtvolumes van de verdiepingen zijn niet onderling verbonden; of het 
trappenhuis is zeer luchtopen, bvb. t.g.v. een liftschacht of een brandtoegang.   

− Voor deze gebouwen wordt de luchtdichtheid meestal apart gemeten per afgescheiden 
luchtvolume. 

o Sommige documenten stellen specifieke regels voor om:  
� de onderdelen of zones te kiezen die moeten getest worden, en 
� de criteria aan te duiden die zullen gebruikt worden. 

o Walther and Rosenthal1 geven een overzicht van verschillende staalnamemethoden 
gebruikt in Europa. 

� In Duitsland moeten minstens 20% van alle appartementen worden getest, 
waarbij minstens één dakappartement, één op een tussenverdieping en één 
op de gelijkvloerse verdieping.  

� In het VK moet de geteste zone minstens 20% van de oppervlakte van de 
gebouwschil omvatten.  

� In Frankrijk moeten 3 appartementen worden getest indien het gebouw 30 
of minder appartementen telt, en 6 appartementen voor grotere gebouwen. 

 

                                                 
1  Walther, W, Rosenthal, B. 2009. Airtightness testing of large multi-family buildings in an energy 
performance regulation context, ASIEPI information paper#165 
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Er moeten ook regels worden vastgesteld om zo mogelijk systematisch testen van alle 
woningen in een gebouwcomplex te vermijden.  

− In het VK, “moeten in een groot wooncomplex minstens 3 woningen van elk woningtype 
worden getest. De test moet worden uitgevoerde voor de eerste 25% gebouwde woningen 
van elk woningtype zodat eventuele fouten in het ontwerp kunnen bijgestuurd worden 
voor de rest van de woningen wordt gebouwd (zie 2, p. 22).”  

− In Frankrijk moeten 3 woningen worden getest met de grootste verhouding van vloer- en 
raamomtrek tot de vloeroppervlakte. Bij afspraak is de invoerwaarde voor de EP-
berekening voor de niet-gemeten huizen het maximum van de hoogste luchtdichtheid 
gemeten op de 3 testhuizen en een drempelwaarde. Deze drempelwaarde is ingevoerd om 
een voordeel toe te kennen aan de kwaliteitsaanpak tegenover de eenvoudige staalname. 

 
4.6.6 Netwerkstructuur voor uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen 

4.6.6.1 Europese context 

De problematiek van luchtdichtheidsmetingen is actueel in diverse landen. Daarom lijkt het 
zinvol om optimaal gebruik te maken van de ervaringen in andere landen. 
 
Momenteel hebben het WTCB en INIVE in de context van TighVent Europe contacten met: 

− UK: ATTMA (http://www.attma.org/), ATA (http://www.ata-uk.org)  
− DE: Flib zie http://www.flib.de  

− CH: THECH zie http://www.thech.ch/fr/blowerdoor 

− FR: Syneol,  zie http://www.buildup.eu/blog/15618 

− NO: zie http://www.klimaskjerm.no/ 

− IT: Een organisatie is in oprichting 

− SE: Er is een mailinglijst van geïnteresseerde personen/bedrijven maar nog geen 
organisatie 
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4.6.6.1.1 Organisaties actief op vlak van certificatie en/of kwaliteitsschema’s 

Land 

Operator van 
certificatie-

kwaliteitsschema 

aantal 
gecertificeerde/ 
gekwalificeerde 

testers  
(midden 2012) 

Opmerkingen 

DE 

FliB 

www.flib.eu/certifi
cations.html  

« Certified checker of air-tightness of buildings in the 
sense of energy saving regulation » 

DK DS certification 
 

The Building Envelope Society (Klimaskaerm, 
www.klimaskaerm.dk) is a platform and society for 
airtightness and IR measurements in buildings. In 

collaboration with DS certification, it has established 
certification schemes for airtightness testers and IR 

operators. 

FI 

VTT Technical 
Research Centre in 

Finland 

www.vtt.fi 

<100 
RATEKO (www.rateko.fi) organizes courses and 

examinations. 

FR 

Qualibat 
Qualification 8711 

www.qualibat.fr 

±350 

Qualification initially required for BBC-Effinergie 
label measurement, now extended to all in RT 2012 EP 

regulation 

Several « competent » training bodies organize courses 
and examinations. 

JP 

Institute for 
Building 

Environment and 
Energy 

Conservation 

±3800 

Since 1998, engineers who measure the airtightness of 
houses must be registered. They must attend a training 

course including theory and practice and pass and 
examination. 

UK 
BINDT 

www.bindt.org 
Enkele honderden 

« An approved inspector is authorised to accept, as 
evidence that the requirements…have been satisfied, a 
certificate to that effect by a person who is registered 
by The British Institute of Non-Destructive Testing in 
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staff employed by a UKAS air tightness testing 
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UK 
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4.6.6.1.2 Vereisten m.b.t. meetapparatuur 

 
In het VK moeten luchtdichtheidsmeters correct geijkte meetapparatuur gebruiken. Daartoe 
bieden verschillende bedrijven ijkdiensten aan en leveren ze een certificaat af in 
overeenstemming met de laboratoriumaccreditatievereisten van de United Kingdom 
Accreditation Service UKAS (www.ukas.com).    
UKAS heeft de International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement 
onderschreven voor de wederzijdse erkenning van ijkcertificaten van geaccrediteerde 
laboratoria.  
UKAS eist ijking van de luchtdebieten bij verschillende stromingsregimes. Dit houdt de 
verschillende configuraties in die de meter kan gebruiken bij zijn meting (bvb. de 
verschillende diafragma’s die kunnen gebruikt worden om het drukverschil te verhogen). 
 
In Frankrijk wordt een gelijkaardige aanpak voorgesteld voor de ijkingsvereisten in de 
herziene versie van de toepassingsrichtlijn GA P 50-784 van EN 13829 (http://www.banque-
pdf.fr/fr_ga-p-50-784.html#ici). Meer bepaald laat de richtlijn momenteel ijking van het 
luchtdebiet toe door zowel de fabrikant als een geaccrediteerde organisatie, maar er zijn geen 
specificaties voor het uitgeven van een certificaat.  
 
Het is de bedoeling om in het najaar van 2012 binnen TightVent een commissie op te richten 
met vertegenwoordigers van de diverse nationale organisaties. 
 
4.6.6.2 Belgische/Vlaamse context 

Het lijkt ons zinvol om personen/bedrijven die betrokken zijn bij luchtdichtheidsmetingen 
samen te brengen om ervaringen uit te wisselen en om een draagvlak te creëren voor een 
pragmatische en effectieve kwaliteitsbenadering.  
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5. Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen zijn gebaseerd op de activiteiten uitgevoerd in deze studie en de 
ontvangen informatie van diverse stakeholders: 
 

1. Luchtdichtheid in EPB-rekenmethode 

Er is algemene consensus dat de parameter luchtdichtheid behouden blijft als een 
rekenwaarde in de EPB bepalingsmethodiek. Het advies is om de huidige EPB 
rekenmethodiek m.b.t. warmteverliezen door infiltratie op een wetenschappelijk 
onderbouwde manier te herbekijken in het licht van de tendens naar bijna-nulenergie 
verplichting. Mogelijkerwijze volgen hieruit suggesties m.b.t. de gehanteerde 
rekenmethodiek. 
 

2. Synthese van de beschouwingen over luchtdichtheidseisen 

a. Beschouwingen over het niet opleggen van een eis 

Diverse stakeholders (o.a. BBF, NAV, VEI, OVED en AGORIA) zijn van mening dat het 
niet nodig is om een specifieke luchtdichtheidseis op te leggen gezien de BEN-
doelstelling automatisch zal leiden tot een expliciete aandacht voor luchtdichtheid OP 
VOORWAARDE dat er een effectief handhavingskader is. De bezorgdheden over het 
opleggen van specifieke luchtdichtheidseisen gaan over de aansprakelijkheid alsook over 
de mogelijke kostenverhoging. Sommige stakeholders (o.a. VEROZO) zijn van oordeel 
dat op termijn en mits er evidentie is dat het op grote schaal haalbaar is, er een matige 
luchtdichtheidseis kan komen. 

 

b. Beschouwingen over het opleggen van een matige, eventueel in de tijd 

verstrengende eis 
Diverse stakeholders (o.a. CIR en VMSW) zijn van mening dat het opleggen van een 
matige eis (grootteorde q50 ± 3 m3/h.m²) een positief effect kan hebben, gezien het de 
ganse sector zal motiveren om aandacht te schenken aan de luchtdichtheid. Bij een matige 
eis en mits het respecteren van een aantal basisprincipes in ontwerp en uitvoering, is het 
blijkbaar in de meeste gevallen mogelijk om mits een aantal verbeteringen die geen zeer 
grote inspanning vragen aan de eisen te voldoen. 

 

c. Beschouwingen m.b.t. het opleggen van een strenge eis 
Er zijn geen stakeholders die van oordeel zijn dat er op korte termijn een strenge eis dient 
te komen(q50 ≤ 1 m3/h.m²).  
Een aantal stakeholders (o.a. PHP, CIR, VMSW) is van oordeel dat een met de tijd 
verstrengende eis zinvol is en een strenge eis (q50 ≤ 1 m3/h.m²) op langere termijn 
verantwoord is, indien de ervaring aantoont dat dit algemeen haalbaar is. 

 

3. Aanbeveling over eis voor luchtdichtheid 

Gezien het quasi onvermijdelijk is om in het kader van de BEN-doelstellingen naar een 
systematische meting van de luchtdichtheid te gaan, is de aanbeveling om: 

− in een eerste fase betrouwbare luchtdichtheidsverklaringen te vereisen bij projecten 
die beroep willen doen op subsidies of andere financiële tussenkomsten (bvb. via de 
netbeheerders). Verschillende pistes (zie aanbeveling 5) kunnen hierbij gebruikt 
worden; 

− in een tweede fase betrouwbare luchtdichtheidsverklaringen voor alle projecten 
verplicht te maken; 
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− mits er een voldoende draagvlak voor eisen is, een vervolgtraject met stapsgewijze 
maximumwaarden op te leggen.  

 

4. Duurzaamheid van luchtdichtheid 

Er is een brede consensus dat de lange termijnprestaties van luchtdichtheid aandacht 
verdienen. In de praktijk zijn er diverse aanwijzingen dat de prestaties in de tijd (al dan 
niet sterk) kunnen verminderen.  
Het is belangrijk na te gaan hoe er een kader kan worden gecreëerd, dat enerzijds een 
verhoogde garantie geeft van duurzame lange termijnprestaties, en anderzijds voldoende 
pragmatisch blijft. 

 

5. Randvoorwaarden voor een handhavingskader 

Het is essentieel dat de in het kader van de EPB-wetgeving gedeclareerde 
luchtdichtheidsresultaten een grote mate van betrouwbaarheid hebben. Dit vereist een 
kwaliteitsbewaking via een derde partijbetrokkenheid. Om enerzijds de kosten zo laag 
mogelijk te houden en om anderzijds een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te 
hebben is het vermoedelijk noodzakelijk om meerdere mogelijkheden voor handhaving te 
voorzien.  
Momenteel worden 3 pistes als zinvol beschouwd, mits elke piste voldoende garantie 
biedt op kwaliteit: 

1. Test door een onafhankelijke derde partij 
2. Test door betrokkenen in het project 
3. Luchtdichtheid als onderdeel van een algemeen kwaliteitskader 

 

6. Actieplan voor het realiseren van de nodige capaciteit voor kwaliteitsvolle 

luchtdichtheidsmetingen 

Op basis van de statistieken van 2011 zijn er in Vlaanderen ongeveer 30.300 nieuwe 
woongelegenheden en 3.700 nieuwe niet-residentiële gebouwen. Het lijkt nuttig een 
actieplan uit te werken om de noodzakelijke capaciteit voor het uitvoeren van de 
luchtdichtheidsmetingen te realiseren. Het opzetten van een structuur voor netwerking 
tussen luchtdichtheidsmeters alsook voor de uitwisseling van ervaringen met buitenlandse 
netwerken van luchtdichtheidsmeters is wenselijk. 
 

7. Realiseren en behoud van een maatschappelijk draagvlak 

De problematiek van luchtdichtheid is relatief nieuw. Bovendien, en dit is uniek, is het een 
problematiek die een betrokkenheid van quasi alle bouwpartijen vereist. Het is daarom 
essentieel te zorgen dat er een breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt en dat dit 
vervolgens behouden blijft. 
Dit betekent o.a. correcte informatieverstrekking over het nut van luchtdicht bouwen, over 
de praktische uitvoeringsmogelijkheden, aandacht voor de technische en economische 
haalbaarheid, … 
 

8. Opleiding 

Om een goede luchtdichtheid op een economische, vrij voorspelbare en systematische 
wijze te kunnen realiseren is opleiding essentieel, zowel in het onderwijs als de 
naschoolse bijscholing.  
BUILD UP Skills Belgium is een interessante mogelijkheid om te werken aan het 
verbeteren van de opleidingsactiviteiten. 
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6. Technische bijlagen 

6.1 Informatie over luchtdichtheid van bouwcomponenten 

Grootheden 
De luchtdichtheid van een gebouw is meetbaar op basis van 
een pressurisatieproef of overdrukproef (NBN EN 13829). 
Tijdens deze proef worden alle opzettelijke externe 
openingen van het gebouw gesloten (ramen, schoorsteen, 
regelbaar ventilatierooster,…) en meet men het door de 
gebouwschil lekkende luchtdebiet in functie van het 
opgelegde drukverschil. Luchtlekkage door de gebouwschil 
vindt plaats doorheen poreuze materialen, kieren, ongedichte 
voegen en perforaties. 
De meetresultaten van debiet en drukverschil worden gefit 
aan een exponentiële curve: 

 bpaV ∆=&  (12) 

met a de stromingscoëfficiënt (m³/(sPab)), en b de stromingsexponent die fysisch tussen 0.5 en 
1.0 moet liggen (turbulente tot laminaire stroming). 
 
Deze exponentiële relatie vormt de basis om de grootheden af te leiden die de luchtdichtheid 
van het gebouw karakteriseren. De eerste is het oppervlaktespecifieke debiet bij een 
drukverschil van 50 Pa, namelijk de v50-waarde van een gebouw. Dit vindt men door het 
volumedebiet bij 50 Pa te delen door het warmteverliesoppervlak AT (bepaald op basis van 
buitenafmetingen). 

 T
b

50 A/50av ⋅=  (114) 

Men kiest een drukverschil van 50 Pa als referentie omdat bij dit drukverschil de invloed van 
klimatologische factoren (wind, temperatuur,…) tijdens de meting te verwaarlozen is. Als 
default v50-waarde hanteert men 12 m³/h/m² bij energieprestatieberekeningen. De v50-waarde 
is een grootheid eigen aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving. De grootheid verschilt 
van het in de norm NBN EN 13829 gehanteerde oppervlaktespecifieke debiet q50 door de 
verschillende definitie van het lekoppervlak. 
 
Een tweede kenmerk is het volumespecifieke debiet bij een drukverschil van 50 Pa, de n50-
waarde. Deze geeft aan hoeveel keer per uur het inwendige gebouwvolume door de 
gebouwschil kan geperst worden bij een overdruk van 50 Pa: 

 
int

ext50
int

b
50

V

V

C

v
V/50an =⋅=  (115) 

Het inwendig gebouwvolume Vint (gemeten tussen binnenwanden en tussenvloeren) bedraagt 
bij woningen statistisch ongeveer 75% van het beschermd volume Vext (buitenafmetingen). 
De n50-waarde staat daardoor in relatie tot het oppervlaktespecifieke debiet v50 en van de 
gebouwcompactheid C.  
 
De relatie tussen n50 en v50 wordt weergegeven in Figuur 5. Compactere gebouwen hebben 
een kleinere verliesoppervlakte, waardoor bij een vergelijkbare luchtdichtheid van de 
gebouwschil v50 de n50-waarde afneemt. 

∆p 

bpa
nV

∆

=

50 Pa n50 
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Figuur 5: Luchtdichtheid: relatie tussen n50 en v50 

 

Relatie met warmteverliezen 
Op basis van de gemeten luchtdichtheid van een gebouw bij 50 Pa kan men een schatting 
maken van het infiltratievoud onder de normale drijvende krachten voor luchtlekkage. Een 
veel toegepaste vuistregel is: 

 
x

n
n 50

inf ≈  (116) 

met x een correctiefactor die o.a. afhangt van de beschutting tegen windinvloeden en van de 
hoogte van het gebouw. EN 832 stelt volgende waarden voor: x is 10 voor een blootgestelde 
ligging, 14 voor een beperkte beschutting en 25 voor een sterke beschutting. Bij de bepaling 
van de energieprestatie volgens de EPB-rekenmethode berekent men de invloed van 
luchtlekkage met een default-waarde x = 25. 
 

Door luchtdichter te bouwen reduceert de verwarmingsbehoefte van het gebouw, waardoor de 
energieprestatie verbetert. Een vermindering van het oppervlaktespecifieke debiet door de 
gebouwschil met ∆v50 = 1 m³/h/m² heeft voor de warmteverliezen een gelijkaardig effect als 
een vermindering van de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de gebouwschil met 
∆U = 0.014 W/m²K, of een verbetering van het isolatiepeil met 0.7 à 1.4 K-peilpunten, 
afhankelijk van de compactheid. Zoals Figuur 6 toont, betekent een vermindering van v50 met 
1 m³/h/m² gemiddeld een verbetering (daling) van het energieprestatiepeil met ongeveer 1 E-
peilpunt. 
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Figuur 6: Invloed van de luchtdichtheid op het E-peil 

 
Ontwerp van het luchtscherm 
Bij het ontwerp van een luchtdichte gebouwschil is het nodig een combinatie van materialen 
en systemen voor te schrijven die samen een continue en voldoende luchtdichte laag tot stand 
brengen over het geheel van de gebouwschil. Elke component van dit luchtschermsysteem 
(materiaallagen, kleefbanden, dichtingen, verbindingen,…) moet aan 4 vereisten voldoen: 

1. een voldoende lage luchtdoorlatendheid 
2. continuïteit ter plaatse van alle bevestigingen en voegen 
3. een voldoende weerstand tegen piekbelasting (winddrukken) 
4. behoud van voorgaande eigenschappen over de levensduur van het gebouw 

(duurzaamheid) 
 
In functie van een opgelegde ontwerpeis voor de gebouwluchtdichtheid zal de ontwerper in 
eerste instantie geschikte luchtdichte materiaallagen per bouwelement moeten selecteren 
(muur, dak, raam,…), en vervolgens de aansluitingen tussen bouwelementen onderling 
moeten detailleren. Om dit op een onderbouwde manier te kunnen doen is informatie nodig 
over de luchtdoorlatendheid van verschillende materiaallagen en verbindingen.  
Het is hierbij belangrijk rekening te houden met de uitvoering van een bepaalde materiaallaag. 
Vb. een kunststoffolie is in theorie luchtdicht, maar in uitvoering wordt de folie geniet, bevat 
al dan niet afgekleefde overlappingen, etc… zodat luchtlekkage kan optreden. Enkel continu 
uitgevoerde materiaallagen (in-situ gegoten beton, pleisters, afdichtingen) kunnen in de 
praktijk als luchtdicht beschouwd kunnen worden. Kleine perforaties kunnen al bijdragen tot 
een belangrijke luchtlekkage: het debiet doorheen een cirkelvormige opening met diameter 9 
mm (65 mm²) komt ongeveer overeen met het debiet doorheen een element met v50 = 1 
m³/h/m². 
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Onderstaande tabellen geven een overzicht van gegevens uit de literatuur. 
Materiaallaag v50 (m³/h/m²) Ref. 

Gewapend beton, dakmembraan, multiplex, kunststoffolie 0.0 1 

Gipskarton 12 mm 0.0-0.1 1, 2, 5 

Pleisterwerk 5-10 mm < 0.05 5 

Gespinhechte kunststoffolie (tyvek, vempro) 0.1-0.2 2, 7 

OSB3 15-18 mm 0.05-0.5 5, 6 

Gebitumineerde houtvezelplaat (HVP) 18 mm met cachering 0.3 8 

PE-folie 0.2 mm geniet (± 10/m²) 0.4-0.5 2, 5 

Bepleisterd metselwerk 0.7-0.8 3 

Gebitumineerde HVP 18 mm zonder cachering 0.8 7, 9 

Gevoegd snelbouwmetselwerk (onbepleisterd) 1.4 3 

Raam luchtdichtheidsklasse 4 1.9 EN 12207 

Houtvezelplaat 11 mm 2.0 1 

Gebit. HVP met onafgekleefde voegen (tand en groef, 2.2 m/m²) 1.3-3.0 8 

Gevoegd baksteenmetselwerk (onbepleisterd) 2.5-2.7 3 

Flensdekens 3.1-3.5 4 

OSB3 met onafgekleefde voegen (tand en groef, 2.2 m/m²) 0.9-10.4 8 

Raam luchtdichtheidsklasse 3 5.7 EN 12207 

Gevoegd betonsteenmetselwerk (onbepleisterd) 13.8-28.6 3 

EPS isolatie 12 cm 14.0 2 

Schrootjes plafond 14.8 4 

Gespinhechte PP-folie (divoroll) 28.8 2 

Minerale wol dekens (20 kg/m³) 50-100 1, 4, 9 

Dakbedekking pannen en -leien 100-500 4 

(1) CMHC, 1987, Moisture problems, Canada 
(2) Janssens A, 1998, PhD-thesis, K.U.Leuven 
(3) IEA, 1991, Annex 14, Catalogue of material properties, Volume 3 
(4) Hens H., 1991, Pitched roofs, IEA, Annex 24. 
(5) Rapport 2010/02, K.U.Leuven 
(6) Langmans et al., Buildair 2010. 
(7) Relander T., 2011, PhD-thesis, NTNU 
(8) Langmans et al., 2010, Energy and buildings 42 
(9) Langmans et al., 2012, Building and Environment 56 

 
Aansluiting raam-spouwmuur v50 (m³/h/m) Ref. 

Houten omkasting, volledig opgeschuimd met PUR en gekit 0.0 10 

Dagkant bepleisterd, stopprofiel + kit tpv raamprofiel 0.1 10 

Houten omkasting, opgeschuimd met PUR 1.1-1.8 10 

Dagkant bepleisterd 2.9 10 

Houten omkasting, gevuld met minerale wol 2.9-11.6 10 

Houten omkasting, ongevuld 30.8 10 

(10) Van Den Bossche N. et al, 2012, Energy and Buildings 45, 32-42 
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6.2 Welke onderbouwing is er voor momenteel gebruikte rekenwaarden? 

6.2.1 q50-waarde bij ontstentenis 

Een overzicht van de gemiddelde waarden bij gebruik van het buitenvolume die gevonden 
zijn voor de VLIET-SENVIVV woningen vindt men in Figuur 7. De gemiddelde n50-waarde 
voor alle onderzochte woningen bedroeg 7.8 h-1. Bij gebruik van het binnenvolume bekomt 
men dan 10.1 h-1. 

 
Figuur 7 : Gemiddelde waarden (op basis van buitenvolume) die gevonden werden in de VLIET-

SENVIVV woningen 

In Figuur 8 vindt men voor elk van de VLIET-SENVIVV woningen het lekdebiet bij 50 Pa 
per m² verliesoppervlakte. 
De waarde die slechts door 20% van de woongelegenheden wordt overschreden is van de 
grootteorde 15 m³/h.m². Een waarde bij ontstentenis van 12 m3/h.m² is dan ook een relatief 
hoge waarde, maar zeker niet de meest ongunstigste. 
 

 
Figuur 8: Lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte van VLIET-SENVIVV woningen 

 
6.2.2 PHPP benadering 

De term ‘Passiefhuis’ verwijst naar een lage-energie bouwstandaard, die begin de jaren 1990 
door W. Feist met het Passivhous Institute in Duitsland werd voorgesteld [Passivhous 
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Institute3]. De standaard heeft bij oorsprong tot doel een goed binnenklimaat in gebouwen te 
garanderen met minimaal energiegebruik en kost [Cepheus project4][Feist 20055]. 
 
In het Cepheus project wordt de volgende definitie gehanteerd: 

"Passive Houses" are buildings which assure a comfortable indoor climate in 
summer and in winter without needing a conventional heat distribution system. To 
permit this, it is essential that, under climatic conditions prevailing in Central 
Europe, the building's annual space heating requirement does not exceed 15 
kWh/(m2a). This small space heat requirement can be met by heating the supply air 
in the ventilation system – a system which is necessary in any case. Passive Houses 
need about 80% less space heat than new buildings designed to the standards of the 
1995 German Thermal Insulation Ordinance (Wärmeschutzverordnung).” 

 
Dit kan volgens [Feist 2005] als volgt worden gerealiseerd:   

“Minimizing energy and costs at the same time is not possible with improvements of 
existing building concepts alone. Significant cost reductions can only be achieved by 
simplification or complete omission of components used in conventional buildings.”  

 
Deze auteurs stellen ook dat: 

“The basic idea of the Passive House concept is to improve the thermal performance 
of the envelope to a level that the heating system can be kept very simple.” 

 
Dit duidt erop dat de Passief Huisbenadering duidelijk focust op een hoge kwaliteit van de 
gebouwschil. Indien men overgaat tot hoge warmteweerstand in deze schil, wordt het relatief 
belang van warmteverlies door in/ex-filtratie en ventilatie groter. Daarom wordt de 
in/exfiltratie naar een extreem laag niveau gebracht. De warmteverliezen door ventilatie 
worden door een warmtewisselaar in een mechanisch ventilatiesysteem naar beneden 
gebracht.  

 
Figuur 9 – Feist 2005 

 

                                                 
3 [Passivhous Institute] http://www.passiv.de/ 
4 [CEPHEUS project]  http://www.cepheus.de/ 
5 Wolfgang Feist , Jurgen Schnieders, Viktor Dorer, Anne Haas, Re-inventing air heating: 
Convenient and comfortable within the frame of the Passive House concept, Energy and 
Buildings 37 (2005) 1186–1203, doi:10.1016/j.enbuild.2005.06.020 
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Gedurende het Cepheus-project werd op verschillende woningen, gerealiseerd volgens de 
passiefhuisstandaard, een blower-door test uitgevoerd. De resultaten vindt men in Tabel 4. 
 

 

 
Tabel 4: Bekomen resultaten in het Cepheus project 

 
In het Cepheus-project werd besloten dat de luchtdichtheid telkens tussen 0.3 en 0.61 ligt. Bij 
enkele projecten zijn er afwijkingen door slechte uitvoering van de luchtdichting. Er wordt 
gemeld dat deze meestal konden worden geremedieerd. 
 
Besluit 

De passiefhuisbenadering wenst de verwarmingsbehoefte te minimaliseren. Dit is enkel 
mogelijk door een zeer goed uitgevoerde gebouwschil. Naast isolatie is luchtdichting dus een 
evidentie. De eis voor luchtdichtheid wordt op 0.6 h-1 geplaatst om dat dit in vele projecten 
een bewezen, haalbaar resultaat is. 
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6.3 Informatie over luchtdichtheidsmetingen in VEA databank 

In Figuur 10 en Figuur 11 vindt men informatie over de gegevens die beschikbaar zijn in de 
VEA databank. 

 
Figuur 10: % van EPB-aangiften woongebouwen met uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen (per 

aanvraagjaar) 

 
Figuur 11: Spreiding van aantal EPB-aangiften van woongebouwen met uitgevoerde 

luchtdichtheidsmeting volgens behaald resultaat 

 
De woongebouwen waarbij een test werd uitgevoerd, blijken heel wat luchtdichter te zijn dan 
wat standaard wordt verondersteld. Het lekdebiet bij de uitgevoerde testen is gemiddeld 3,65 
m³/hm², terwijl de waarde bij ontstentenis ongeveer drie keer zo hoog is, namelijk 12 m³/hm². 
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6.4 Ervaringen met luchtdichtheid in passiefhuizen 

Eind 2011 werden ruim 250 passiefwoningen gecertificeerd door het Passiefhuisplatform 
vzw. Zie Figuur 12. 
 Voor al deze woningen was een luchtdichtheidstest verplicht. In Figuur 12 vindt men de 
gemeten n50, gesorteerd van groot naar klein.  
Omwille van de eis voor certificatie blijven nagenoeg alle waarden beneden de vereiste 0.6 h-

1. Een op zes woningen haalt waarden kleiner dan 0.3 h-1, waarbij zelfs enkele onder 0.1 h-1 
liggen. Deze metingen tonen aan dat luchtdicht bouwen technisch haalbaar is. Merk op dat in 
al deze woningen, zowel de bouwheer, de architect als de uitvoerders zeer gemotiveerd zijn 
om het luchtdichtheidscriterium voor certificatie te halen. 
 

 
Figuur 12: Bekomen resultaten voor de door PHP in 2011 gecertificeerde woningen 

 
 
6.5 Kwaliteitsaanpak in Franse RT 2012 

Sinds de invoering van de RT2012-regelgeving is de Franse aanpak voor luchtdichtheidseisen 
merkelijk verschillend voor woongebouwen en niet-residentiële gebouwen.  

Een belangrijke reden voor dit verschil ligt in de moeilijkheid om consensus te 
bereiken over aanvaardbare luchtdichtheidsniveaus voor niet-residentiële gebouwen 
omdat de energie-impact er in grote mate afhangt van klimaat en gebruik. Zo werd 
vastgesteld dat een hoge luchtdichtheid bij kantoorgebouwen (met een hoge interne 
warmtelast) in een gematigd klimaatzone zelfs contraproductief kon zijn op 
energiegebied omdat ze de koelvraag deed toenemen. Anderzijds was het vrij 
eenvoudig om consensus te bereiken voor woongebouwen. 
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In de RT 2012 moeten woongebouwen een minimale luchtdichtheid halen. Dit kan op twee 
manieren: 
− Het gebouw heeft een luchtdichtheidstest ondergaan; 

− Het gebouw is gebouwd volgens een door de overheid goedgekeurd 
kwaliteitsbeheersysteem. 

 
In beide gevallen is de minimale vereiste: 

− 0.6 m3/h per m2 bij 4 Pa van de gebouwschiloppervlakte met uitsluiting van de 
gelijkvloerse verdieping bij vrijstaande of halfopen bebouwing ; 

− 1.0 m3/h per m2 bij 4 Pa van de gebouwschiloppervlakte met uitsluiting van de 
gelijkvloerse verdieping bij meergezinswoongebouwen 

 
Voor niet-residentiële gebouwen, moet een waarde bij ontstentenis (1.7 of 3.0 m3/h per m2 
bij 4 Pa van de gebouwschiloppervlakte met uitsluiting van de gelijkvloerse verdieping 
afhankelijk van het gebouwtype) worden gebruikt indien het luchtdichtheidsniveau niet kan 
worden bewezen door ofwel een luchtdichtheidstest ofwel door een door de overheid 
goedgekeurd kwaliteitsbeheersysteem.  
Er wordt ook een belangrijk onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gerenoveerde 
woongebouwen voor het BBC-Effinergielabel. In dit geval is de meting verplicht en moet de 
rekenwaarde gebruikt in de EP-rekenprocedure groter of gelijk zijn aan de meetwaarde. 
 
De mogelijkheid binnen RT2012 om een luchtdichtheidswaarde te gebruiken op basis van een 
procesmatige kwaliteitsbenadering zonder de noodzaak om een meting per gebouw uit te 
voeren wordt weergegeven in de wettekst in §7.7. 
 
Binnen deze aanpak is het minimaal aantal uit te voeren metingen als volgt vastgelegd: 

• Individuele woningen: 
- indien Nprod < 500 woningen: Ntests = 5 + 10 % Nprod ; 
- indien Nprod  ≥ 500 woningen: Ntests = 55 + 5 % (Nprod – 500). 

• Voor collectieve woongebouwen en niet-residentiële gebouwen: 
- indien Nprod < 50 gebouwen: Ntests = 30 % Nprod ; 
- indien Nprod d ≥ 50 gebouwen: Ntests = 15 + 15 % (Nprod – 50). 

 met Nprod het gemiddelde aantal gebouwen per jaar dat in dit systeem wordt 
gerealiseerd. 
 
De impact van deze aanpak op de luchtdichtheidsverdeling vindt men in Figuur 13. 
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Figuur 13: Luchtdichtheidsresultaten met en zonder kwaliteitsbenadering (Frankrijk) 

 
6.6 Boverket-AMA benadering (Zweden) voor testen van luchtdichtheid 
kanalen 

Deze aanpak bestaat al zeer lang en heeft er voor gezorgd dat de Zweedse ventilatiekanalen 
op een systematische wijze zeer luchtdicht zijn. 
 
Belangrijke elementen die nuttig kunnen zijn voor een operationeel kader in de Vlaamse 
context zijn: 
- De testen gebeuren door de installateurs zelf 
- Er wordt slechts op een gedeelte van de installatie getest 
Beide aspecten hebben een positieve impact op de kostprijs. In de praktijk blijken de 
ervaringen zeer positief te zijn. 
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Figuur 14: Slide uit voordracht van J. Andersson over Zweedse aanpak 
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Figuur 15: Schematische voorstelling van de Zweedse aanpak 

 
6.7 Problematiek van de juridische aansprakelijkheid 

Het EPB-decreet van 23 december 2006 heeft nieuwe verplichtingen opgelegd aan de 
opdrachtgevers en alle actoren die bij de realisatie van een bouwwerk betrokken zijn. 
 
De bouwheer wordt gesanctioneerd wanneer de voor zijn rekening gerealiseerde werken niet 
aan de in het decreet vooropgestelde eisen inzake energieprestaties en binnenklimaat voldoet. 
 
Wanneer de bouwheer van oordeel is dat anderen (aannemers – architecten – leveranciers – 
ingenieurs enz.) hiervoor verantwoordelijk zijn dan moet hij hun fout bewijzen en de door 
hem geleden schade, inclusief de opgelegde boete op hen verhalen. 
 
Alle betrokken partijen en de bouwheer in de eerste plaats, hebben er dan ook belang bij dat 
gebeurlijke fouten in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgespoord zodat de nodige 
maatregelen kunnen worden genomen om zonder of een minimum aan kosten ervoor te 
zorgen dat de werken toch aan de van toepassing zijnde EPB-eisen voldoen. 
 
De praktijk heeft geleerd dat het decreet van 2006 deze verwachting niet inloste, vermits de 
architect weliswaar de gegevens om aan de EPB-eisen te voldoen aan de aannemers moest 
meedelen maar niet verplicht was om zijn berekeningen kenbaar te maken. 
 



 

Eindverslag VEA/EPB/2011/WL/1  42/57 

Die situatie is rechtgezet in het Energiedecreet van 8.05.2009, opnieuw gewijzigd op 
15.12.2012. Thans moet de verslaggever vóór de start van de werken een berekening maken 
van de maatregelen die door de architect/ingenieur werden gemaakt om de EPB-eisen te 
halen. Als er twijfels zijn moet hij aantonen welke punten moeten bijgestuurd worden en hij 
bakent de probleemzones af. De bouwheer wordt daarbij betrokken. 
 
Dit is een aanzienlijke verbetering en een toepassing van het principe dat voorkomen altijd 
beter is dan genezen. 
 
In zelfde decreet engageert de Vlaamse regering zich ervoor te zorgen dat tegen 1 januari 
2021 alle (private) gebouwen bijna – energieneutraal zullen opgericht worden wat 
ontegensprekelijk nieuwe verplichtingen voor de bouwheren en de bouwactoren met zich zal 
brengen. 
 
In deze beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag welke juridische, en bij uitbreiding 
economische gevolgen de invoering van deze bijkomende verplichting zal hebben voor de 
aangifteplichtige zoals deze nu in het decreet dat op vandaag van toepassing is wordt 
gedefinieerd. 
 
Meer nog dan bij de bestaande energieprestatie-eisen is de bouwheer wat luchtdichtheid 
betreft afhankelijk van de prestaties van de door hem aangestelde specialisten. 
 
Waar het halen van de EPB-eisen tot nu toe werd bepaald door de keuze van de materialen 
door de architect/ontwerper is de luchtdichtheid het resultaat van meerdere factoren zoals 
concept (architect) technieken (studiebureau) en aannemer(s) die naadloos op elkaar moeten 
aansluiten en op elkaar moeten afgestemd zijn. 
 
Waar de materiaalkeuze van de architect/ingenieur thans vóór de uitvoering aan een controle 
wordt onderworpen is dergelijke preventieve controle wat luchtdichtheid betreft minder voor 
de hand liggend. 
 
Voor het behoud van de bouwheer als aangifteplichtige en derhalve enige 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de overheid in geval eisen inzake luchtdichtheid niet 
worden gehaald kunnen argumenten pro en contra worden aangevoerd. 
 
Vóór het behoud van het bestaande systeem pleit de eenvoud van uitvoering van de sanctie.  
De overheid moet niet op zoek gaan naar de technisch verantwoordelijke van de inbreuk.  De 
aangifteplichtige is objectief aansprakelijk wanneer de door de wet gestelde eisen niet zijn 
vervuld en dit ongeacht het feit dat anderen hem in die positie hebben gebracht. “Dura lex sed 
lex” of vrij vertaald : De wet is hard maar het is de wet”.  Als de gesanctioneerde van oordeel 
is dat anderen voor de opgelopen sanctie verantwoordelijk zijn dan moet hij het initiatief 
nemen om de schade en administratieve boete op hen te verhalen. 
 
Bij promotiecontracten wordt de promotor als aangifteplichtige gekwalificeerd tenzij aan de 
drie voorwaarden die in het decreet zijn opgesomd is voldaan. Hier stelt zich voor de 
verwerver van de constructie geen probleem vermits hij niet zelf verantwoordelijk kan 
worden gesteld. 
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Bij de bouw van een woning in toepassing van de woningbouwwet (wet Breyne) rust op de 
aannemer een resultaatverbintenis zodat de bouwheer voor de uitoefening van zijn 
verhaalsrecht één aanspreekpunt heeft. Daarnaast heeft de architect een zelfde 
resultaatverbintenis wat zijn ontwerp betreft wat de bewijslast voor de bouwheer ook hier 
aanzienlijk vereenvoudigt. Zoals reeds met betrekking tot de EPB-eisen het geval was zal de 
uitoefening van het verhaalrecht in de praktijk weinig problemen opleveren. 
 
De problemen bij behoud van de bouwheer als aangifteplichtige situeren zich in de eerste 
plaats bij de klassieke woningbouw waarbij een beroep wordt gedaan op algemene 
aannemer(s). 
 
Er mag aangenomen worden dat de meerderheid van de oorzaken voor het niet behalen van de 
opgelegde mate van luchtdichtheid eerder bij de uitvoering van de werken dan bij het ontwerp 
zal moeten gezocht worden. 
 
Wat de architecten/ontwerpers betreft is het overigens mogelijk (en wellicht aangewezen?) 
om de ingevoerde preventieve controle van de door hen gemaakte keuzes inzake de EPB-
eisen tot de luchtdichtheid uit te breiden. 
 
Bij uitvoeringsfouten moet nagegaan worden wie de fout heeft begaan. Gaat het om een 
verticale aannemingsstructuur waarbij wordt gewerkt met één hoofdaannemer en meerdere 
onderaannemers dan blijft de hoofdaannemer tegenover de bouwheer als enige 
verantwoordelijk voor eigen fouten en de gebeurlijke fouten van zijn onderaannemers en zijn 
leveranciers. Naast de hoofdaannemer kan desgevallend ook de architect worden 
aangesproken wegens gebrek aan of inefficiënte controle van het werk van de aannemer. In 
beide gevallen rust de bewijslast op de bouwheer. Wat de aannemer betreft zal hij moeten 
aantonen dat deze de regels van goed vakmanschap niet heeft gerespecteerd. Indien hij de 
architect (mede) verantwoordelijk wil laten verklaren en moet hij aantonen dat deze bij een 
adequate controle de fout tijdig had kunnen opmerken. 
 
Wegens de aard van de contractuele verplichtingen mag aangenomen worden dat elke sanctie 
in hoofde van de aangifteplichtige voor het niet respecteren van de eisen inzake luchtdichtheid 
aanleiding zal geven tot een verhaalsvordering op de aannemer en/of architect en ontwerper 
van de technieken waarbij de Rechtbank een beroep zal moeten doen op het advies van een 
gerechtsdeskundige. 
 
Dergelijke procedures zijn kostelijk, duren lang en leveren niet altijd het verwacht resultaat 
op. 
 
Er kan aangevoerd worden dat de bouwheer bij aanstelling van de algemene aannemer in de 
aannemingsovereenkomst steeds een clausule kan laten opnemen waarbij deze zich 
(bijvoorbeeld wat luchtdichtheid betreft) tot het realiseren van het beoogd resultaat verbindt. 
 
Het is maar de vraag of de aannemer bereid zal gevonden worden om op een dergelijke eis in 
te gaan. In een recent artikel verschenen in Bouwkroniek werd in elk geval reeds afgeraden 
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om dergelijke risico’s op zich te nemen. Wie het wèl doet zal een risicopremie in zijn prijs 
verrekenen … 
 
De vraag op wie de bouwheer de schade en/of boete kan verhalen bij een horizontale 
aannemingsstructuur wordt zo mogelijk nog complexer.  Luchtdichtheid is het resultaat van 
het werk van verschillende aannemers. De vaststelling van verantwoordelijkheid is in dat 
geval nooit eenvoudig en leidt tot procedures met talloze partijen die de schuld bij de 
andere(n) leggen waarbij de onzekerheid dat de uiteindelijke verantwoordelijke(n) toeneemt. 
 
De Wet van 21 april 2007 op de verhaalbaarheid van advocaatkosten brengt met zich dat de 
bouwheer forse vergoedingen moet betalen aan elke uiteindelijk niet verantwoordelijk 
gestelde partij wat een bijkomende reden is om uiteindelijk van een procedure af te zien. 
 
Een procedure met een minimale inzet van 12.500 € en drie partijen waarin uiteindelijk een 
partij wordt veroordeeld kost alleen reeds wat de rechtsplegingsvergoedingen betreft 2.420 €. 
Vanaf 20.000 € worden deze bedragen verdubbeld. Voeg daarbij de kosten van de eigen 
advocaat en je komt aan 5.000 € zonder erelonen van de expert die door de klager moeten 
geprovisioneerd worden maar uiteindelijk door de verantwoordelijke partij moeten gedragen 
worden. 
 
Het risico dat de bouwheer die heeft gekozen voor een horizontale aannemingsstructuur 
uiteindelijk zelf voor de gevolgen van het gebrek aan luchtdichtheid zal moeten instaan is nog 
groter dan reeds bij de verticale structuur het geval was. 
 
In die aannemingsstructuur kan uiteraard geen algemene resultaatverbintenis worden 
opgenomen in het contract van één van de aannemers vermits deze geen verantwoordelijkheid 
zou willen opnemen voor het werk van een ander.  
 
Resultaatverbintenissen in afzonderlijke aannemingsovereenkomsten verhinderen uiteraard 
niet dat anderen niet de vinger worden gewezen als de verantwoordelijke(n). 
 
Samenvattend en als besluit kan worden gesteld dat naast het kostenverhogend effect van de 
invoering van eisen inzake luchtdichtheid ook rekening moet gehouden met de toegenomen 
risico’s voor de bouwheren in het algemeen en in het bijzonder voor wie geen beroep wenst te 
doen op aannemers die kant en klare woningen afleveren. Dit risico stijgt nog voor bouwheren 
die een beroep wensen te doen op verschillende nevenaannemers. 
 
De vraag kan dan ook worden gesteld of de invoering van de luchtdichtheid waarbij de 
bouwheer in alle omstandigheden als enige verantwoordelijke niet zal leiden tot een 
bijkomende aanzienlijke verhoging van de bouwkosten vermits het aangewezen zal zijn om 
een beroep te doen op één algemene aannemer die de risico’s voor fouten begaan door zijn 
onderaannemer die zijn prijs doorrekent of minstens een vergoeding zal vragen voor het 
contractueel aanvaarden van een resultaatverbintenis. 
 
Nu reeds zijn vooral aannemers van kant en klare woningen op de markt van de 
energieneutrale woningen actief.  De vraag kan gesteld worden of de invoering van een 
wettelijke verplichting niet zal leiden tot een verhoging van hun marktaandeel ten nadele van 
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de algemene aannemers die door de aard van hun activiteiten geen gestandaardiseerde 
bouwsystemen kunnen ontwikkelen. Wanneer een horizontale aannemingsstructuur te 
risicovol wordt dreigen (vooral kleinere en gespecialiseerde aannemers) die als 
nevenaannemers opereren economisch in de verdrukking te komen. 
 
Het invoeren van een verplichte verzekering voor aannemers staat ter discussie. Een 
verplichte verzekering van de aannemer vermindert de financiële risico’s met de bouwheren 
maar er mag niet uit het oog worden verloren dat de premies in verhouding staan tot de 
gedekte risico’s en dat de premies worden doorgerekend in de prijs … 
 
Die vragen rechtvaardigen een grondig debat en een kosten/batenanalyse. Zoals voor de EPB-
eisen het geval is geweest zal ook grondig moeten worden nagedacht over de vraag welke 
maatregelen kunnen genomen worden om fouten in het ontwerp of fouten bij de uitvoering in 
een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren en te remediëren. 
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7. Algemene bijlagen 

7.1 Deelnemers aan stakeholdersoverleg 

7.1.1 9 mei 2012 
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7.1.2 5 juli 2012 
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7.2 Resultaten stakeholdersbevraging 9 mei 2012 

Tijdens het eerste stakeholderoverleg op 9 mei 2012 werd een bevraging van de deelnemers 
georganiseerd. Dezelfde vragenlijst werd twee keer voorgelegd, de eerste keer voor de 
technische presentatie (blauwe kolommen) en de tweede keer op het einde van de vergadering 
na de presentaties en de discussies (rode kolommen). Het verschil van meningen van de 
deelnemers kan gezien worden op de volgende grafieken. 
 
Quasi iedereen denkt dat de gebouwenluchtdichtheid belangrijk is (Figuur 16). De mening 
worden evenwijdig verdeeld tussen diegene die geen expliciet eisen wensen en de andere die 
denken dat een expliciet eis met een matig ambitieniveau de beste keuze is. Heel weinig 
deelnemers kiezen voor een expliciete strenge eis. 

 
Figuur 16: Op welke wijze dient de luchtdichtheid aan bod te komen in de EPB wetgeving 

 
Opmerkelijk in de vraag naar de personen die mogen een test uitvoeren is dat na de 
discussieronde, niemand denkt dat de huidige situatie in de toekomst moet behouden worden 
(Figuur 17). 
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Figuur 17: Wie mag een luchtdichtheidsmeting in de context van de EPB wetgeving uitvoeren? 

 
Er werd tevens gepeild naar de praktische kennis van de deelnemers m.b.t. de grootteorde van 
de impact van een luchtdichtheidsverbetering op het E-peil (Figuur 18). Bij aanvang van het 
stakeholdersoverleg hadden 40% van de aanwezigen geen juiste inschatting, waarbij ¼ van de 
aanwezigen het belang van de luchtdichtheid duidelijk onderschatte. Na de voordrachten was 
de inschatting door 88% van de deelnemers correct. 

 
Figuur 18: Hoeveel E-punten kan men in een typische woning besparen door de q50-waarde 

naar 1 m
3
/h.m² te brengen? 
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Tenslotte was er bij de grote meerderheid van de aanwezigen de overtuiging dat het belangrijk 
is om aandacht te schenken aan de lange termijn prestaties van luchtdichtheid (Figuur 19). 

 
Figuur 19: is het volgens u nodig om specifieke aandacht te schenken aan de prestaties op 

lange termijn, verouderingsaspecten, .. 
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7.3 Agenda internationale workshop maart 2012 

First day, Wednesday March 28 2012 

09:30-10:00 Introduction 

▪ Context, challenges and opportunities regarding airtightness, Peter Wouters, INIVE EEIG, Belgium 

10:00-11:15 Session 1: Philosophy and approaches regarding airtightness requirements: country 

views 

▪ Philosophy and approaches for airtightness requirements in the Netherlands, Willem De Gids, 

VentGuide, Netherlands / Wouter Borsboom, TNO, Netherlands 

▪ Philosophy and approaches for airtightness requirements in Germany, Heike, Erhorn-Kluttig, IBP, 

Germany 

▪ Philosophy and approaches for airtightness requirements in the UK, Martin Liddament, VEETECH, UK 

11:30-13:00 Session 2: Philosophy and approaches regarding airtightness requirements: country 

views 

▪ Philosophy and approaches for airtightness requirements in the USA, Max Sherman, LBNL, USA 

▪ Philosophy and approaches for airtightness requirements in Denmark, Alireza Afshari, Sbi, Denmark 

▪ Philosophy and approaches for airtightness requirements in Finland, Timo Kauppinen, VTT, Finland 

▪ Airtightness requirements: a lawyer point of view, Rik Honoré, Belgium 

14:00-15:30 Session 3: Durable airtightness performance: what we know and where we need to go 

▪ Alternating loads – a method for testing the durability of adhesives in air tightness layers, Thomas 

Ackermann, University of Applied Sciences, Minden, Germany 

▪ Changes in airtightness after 10-20 years, Magnus Hansén, SP Technical Research Institute, Sweden 

▪ Seasonal variation of facade airtightness: field observations and potential impact in NZEB, Willem De 

Gids, VentGuide, Netherlands / Wouter Borsboom, TNO, Netherlands 

▪ The DREAM project - Assessing the durability of envelope airtightness, Benoit Michaux, BBRI, Belgium 

14:45-16:45 Session 4: Structured discussion: Pros and cons of various approaches for airtightness 

requirements - Recommendations and pitfalls to avoid 

▪ Reasons behind the new approach to requirements in the energy performance regulation RT 2012, Jean-

Christophe Visier, CSTB, France 

16:45-17:15 Inspiring experience 

▪ Can we learn from the Swedish quality approach to ductwork airtightness and the regular inspection of 

ventilation systems? Johnny Andersson, Ramböll, Sweden 

 

Second day, Thursday March 29 2012 

09:00-10:40 Session 5: Dealing with airtightness in the construction process: reliable airtightness 

testing and reporting 

▪ UK experience with quality approaches for airtight constructions, Martin Liddament, VEETECH, UK 

▪ Lessons learnt from the qualification of airtightness testers and regulatory QM scheme in France, Florent 

Boithias / Sarah Juricic, CETE de Lyon, France 

▪ The Japanese airtightness certification framework for builders and testers, Hiroshi Yoshino, Tohoku 

University, Japan 

▪ Achieving good airtightness in new and retrofitted army buildings, Alexander Zhivov, USACE, USA 

▪ Initial ideas for achieving reliable airtightness assessment in the Belgian context, Xavier Loncour / Peter 

Wouters, BBRI, Belgium 

11:00-12:30 Session 6: Dealing with airtightness in the construction process: reliable airtightness 

testing and reporting 

▪ From the drawing table to the implementation of appropriate construction details on site, Mario Bodem, 

Ing + Arch, Germany 

▪ The development of quality guidelines in Finland, Timo Kauppinen, VTT, Finland 

▪ United States New Construction Program Comparison – Can a Quality Management Program Guarantee 

Heating and Cooling Costs of $1 Per Day? Jonathan Coulter, Advanced Energy, USA 
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▪ A method to ensure airtightness of the building envelope, Eva Sikander, SP Technical Research Institute, 

Sweden 

▪ Initial ideas for achieving reliable airtightness assessment in the Belgian context,  Xavier Loncour / Peter 

Wouters, BBRI, Belgium 

12:30-13-15 Workshop conclusions 

• Highlights of the workshop and next steps within AIVC and TightVent, Peter Wouters / Rémi Carrié, 

INIVE, Int. 

 

Sponsoring 

This workshop was receiving financial support from the Flemish Energy Agency (VEA) as part of a 

project dealing with the philosophy on building airtightness requirements. 

The workshop was supported by REHVA and BUILDAIR. 

 
 
 
7.4 Proceedings internationale workshop maart 2012 

 
7.5 Deelnemers internationale workshop maart 2012 

 
7.6 Landeninformatie m.b.t. luchtdichtheid. 

In afzonderlijke bijlage vindt men de informatie zoals werd meegedeeld op de internationale 
workshop van maart 2012. 
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7.7 Frankrijk - Arrêté van 26 oktober 2010 – Annexe VII 

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments – 

Annexe VII 

ANNEX VII : DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT 
ET, ÉVENTUELLEMENT, DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES 
 
1. Objet 

 
Cette annexe décrit : 
- les modalités de justification de la « démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, 

éventuellement, des réseaux aérauliques » ; 
- le contenu du dossier d’étude à établir à l’appui d’une demande de validation du « référentiel 

qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques ». 
 
2. Justification de la « démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, 

éventuellement, des réseaux aérauliques » 

 
Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier la mise en place de la démarche en amont de la réalisation 
du projet par la fourniture des clauses techniques des marchés de travaux ou des contrats de 
construction. 
Les dispositions architecturales, constructives et organisationnelles adoptées par le projet et sa mise en 
œuvre doivent être conformes à un « référentiel » agréé, pour une durée déterminée, par le ministre en 
charge de la construction, après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet. 
 
3. Dossier d’étude pour une demande d’agrément d’un « référentiel qualité de l’étanchéité à 

l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques » 

Le demandeur est toute personne morale ou physique concernée par des chantiers de bâtiments et 
représentant une seule entité juridique. 
 
a) Eléments à fournir par le demandeur 

Le demandeur précise : 
- le domaine d’application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, le type 

constructif, les limites de leur volumétrie, et si nécessaire les éléments d’ouvrage exclus ; 
- la perméabilité à l’air maximale garantie pour l’enveloppe en application de la démarche sans 

mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de 
l’étanchéité à l’air du bâtiment conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est inférieur à 0,6 
m3/(h.m2) sous 4 Pa en maison individuelle, à 1 m3/(h.m²) sous 4 Pa en bâtiment collectif 
d’habitation et est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m3/(h.m²) sous 4 Pa. 

 
De façon optionnelle, le demandeur peut préciser : 
- la perméabilité à l’air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la 

démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche 
qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ». Ce niveau 
est indiqué par classe conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classes D. 

 
Le demandeur précise les coordonnées de l’organisme ayant vérifié son référentiel. Cet organisme doit 
être titulaire d’un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un 
organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021. 



 

Eindverslag VEA/EPB/2011/WL/1  54/57 

Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place pour : 
- s’assurer que l’objectif d’étanchéité à l’air est précisé dans la consultation des entreprises et dans 

les contrats de sous-traitance ; 
- identifier les liaisons sensibles et proposer un traitement adapté au principe constructif retenu ainsi 

qu’au réseau aéraulique le cas échéant ; 
- sensibiliser les professionnels intervenant sur le chantier ; 
- informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles 

doivent être traitées ; 
- planifier les points d’arrêts pour vérifier la pose correcte des matériaux de construction, 

équipements et produits d’étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs 
notamment ; 

- documenter la vérification des points traités lors des points d’arrêts et plus généralement lors des 
visites de chantier ; 

- documenter les mesures prises suite à des écarts constatés sur le chantier ; 
- référencer l’ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours 

ainsi que les résultats des tests d’étanchéité à l’air ; 
- justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en 

vigueur ; 
- faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la 

production annuelle des bâtiments élaborés avec le référentiel conformément au paragraphe 4 de la 
présente annexe ; 

- . . 

- faire vérifier, selon la norme NF EN ISO 19011, l’application du référentiel par un ou des 
organismes indépendants du demandeur ayant un système d’assurance qualité certifié conforme à 
la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021 ; 

- justifier avant le 31 janvier de chaque année du suivi de la démarche auprès du ministère en charge 
de la construction conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. 

 
Par ailleurs, le demandeur joint : 
- un référentiel organisationnel structurant la démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un 

bâtiment et, en option, des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus ; 
- la liste de l’ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ; 
- un dossier de mesure, décrit au paragraphe 3 b de la présente annexe, pour un nombre minimal de 

bâtiments, de réseaux aérauliques, si concerné, et de permis de construire correspondant au 
domaine d’application. Le nombre minimal de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques 
testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est 
prévue d’être appliquée. Il est calculé selon la formule suivante : 

Pour les maisons individuelles : 
� si Nprod < 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ; 
� si Nprod  ≥ 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod – 500). 

Pour les bâtiments collectifs et bâtiments non résidentiels : 
� si Nprod < 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ; 
� si Nprod d ≥ 50 bâtiments : Ntests = 15 + 15 % (Nprod – 50). 

où : 
Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests 
est le nombre minimum de bâtiments testés. 

 
Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments et, si concerné, aux réseaux 
aérauliques testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés. 
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b) Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l’air de bâtiments et, 
éventuellement, des réseaux aérauliques élaborés selon le référentiel 

 
Le dossier de mesures de la perméabilité à l’air des bâtiments testés avec le référentiel comprend : 
- les caractéristiques organisationnelles qui ont prévalu à la conception, à la réalisation et à la mise 

en service des bâtiments mesurés, et notamment les qualifications des intervenants sur le chantier 
ainsi que les clauses contractuelles, les sensibilisations des entreprises, les documents de suivi de 
chantier et suites données aux non-conformités, les formations, la gestion et l’évolution de la 
démarche de planification et de vérification de la perméabilité à l’air ; 

- les valeurs mesurées conformément aux documents d’application de la norme NF EN 13829. Ces 
mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge 
de la construction et de l’habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués 
en exécution ou maîtrise d’oeuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités 
minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter 
tout risque de sélection d’un échantillon biaisé ; 

- si la démarche qualité inclut les réseaux aérauliques, les valeurs mesurées conformément aux 
normes NF EN 12237 ou NF EN 1507 ou en justifiant le protocole de mesure utilisé si ces normes 
ne sont pas applicables. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du 
demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d’oeuvre ou maîtrise d’ouvrage 
sur les réseaux visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier 
précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé ; 

- un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,1 m3/(h.m2) sous 4 Pa, les valeurs 
mesurées de perméabilité à l’air et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de 
perméabilité ; 

- un histogramme présentant, en abscisse, les classes d’étanchéité des réseaux définies selon la 
norme d’essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe. 

 
Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure au niveau « démarche qualité de 
l’étanchéité à l’air du bâtiment conforme au référentiel agréé ». 
Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être inférieure au « niveau de 
démarche qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ». 
 
4. Suivi de la démarche 

L’agrément est accordé pour une durée d’un an tacitement reconductible et est suspendu à la 
fourniture par le demandeur, avant le 31 janvier de chaque année suivant le premier anniversaire de 
l’agrément, d’un dossier de suivi comprenant : 
- la liste des bâtiments et réseaux aérauliques sur lesquelles la démarche a été appliquée dans 

l’année écoulée ; 
- les valeurs des mesures réalisées sur les bâtiments. Le dossier précise la méthode retenue pour 

écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des 
personnes reconnues. compétentes par le ministre en charge de la construction et de l’habitation et 
indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d’oeuvre 
ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la 
démarche de qualité d’étanchéité à l’air doit subir une mesure de perméabilité à l’air. Ce nombre 
minimal est, par défaut, déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. § 3 a) ; 

- les valeurs des mesures réalisées sur les réseaux aérauliques. Le dossier précise la méthode retenue 
pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par 
des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en 
maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de réseaux 
appliquant la démarche de qualité d’étanchéité à l’air doit subir une mesure de perméabilité à l’air. 
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Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir 
paragraphe 3 a de la présente annexe) ; 

- le dispositif mis en oeuvre en cas de non-conformité des résultats des mesures vis-à-vis du 
référentiel; 

- la vérification de l’application du référentiel, en respectant la norme NF EN ISO 19011, par un ou 
des organismes indépendants du demandeur ayant un système d’assurance qualité certifié 
conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 
17021. 

 
A l’exclusion du premier dossier de suivi, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par 
les résultats obtenus : 
- soit une perméabilité à l’air du bâtiment ou, si concerné, des réseaux, garantie par la démarche 

qualité différente de la perméabilité initialement agréée; 
- soit un nombre de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques, testés inférieur aux quantités 

précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié des 
quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe. 

 
Le ministre en charge de la construction peut faire évaluer par ses services ou par un organisme 
extérieur la qualité des mesures et des rapports. Le titulaire de l’agrément doit pleinement collaborer à 
ces évaluations et fournir tous les éléments nécessaires à leur bon déroulement. Les évaluations seront 
en partie aléatoires et en partie ciblées, en particulier par rapport aux résultats transmis. 
 
En cas de non-respect manifeste de la démarche agréée, le ministre en charge de la construction 
procédera au retrait de l’agrément. 
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7.8 Duitse aanpak voor duurzaamheidsaspecten 

The German energy saving ordinance EnEV of 2009 (ref6 §6) states that “building to be 
erected must be designed such that the heat-transmitting surface is durably sealed including 
the joints according to the state-of-the-art”. However, as of today, durability is not defined. 
This is the reason why a standard is under development for testing the durability of adhesives 
under alternating loads.   
 
The proposed method is supposed to reproduce “natural” stress conditions, in particular the 
fluctuating wind load to which the adhesive is subjected during its lifetime. Jerk loads are 
applied to the samples in cycles thanks to the apparatus described in Figuur 20. Prior to 
applying the loads, the samples are artificially aged under specific temperature and humidity 
conditions (65 °C and 80% relative humidity). Samples that fail the test drop on the plate and 
therefore remain on the plate even in its low position. 
 
The test protocol has been designed based on the analysis of wind fluctuations and 
correlations between artificial and natural ageing. According to the authors, products that pass 
the test are supposed to remain operational after 25 years in real conditions. 
 

 
Figuur 20: Apparatuur ontwikkeld voor het testen van de duurzaamheid van plakbanden 

volgens de in voorbereiding Duitse norm 

                                                 
6 Energy saving ordinance (EnEV) “Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung“ of 29 April 
2009. Bundesgesetzblatt (BGBl.) Jahrgang 2009 Teil I, Nr. 23, S. 954-989 


