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basisopleiding woningkwaliteit



Een woning moet vochtvrij zijn

basis WK
VOCHTSCHADE

• Vocht in huis is de grootste oorzaak van schade aan 
gebouwen

• En kan leiden tot gezondheidsproblemen
• Een woning mag geen vochtschade vertonen
• Inzicht in oorzaak en gevolg van vochtschade is nodig …
• … al is een woningcontroleur geen specialist bouwfysica

Welke soorten vochtschade zijn er?
Wat is hun impact op gebouw en woning?



Vochtschade en de oorzaken ervan

basis WK
VOCHTSCHADE

• Insijpelend vocht
• Condenserend vocht (met schimmelvorming)
• Opstijgend vocht
• Doorslaand vocht

• Bouwvocht, occasioneel vocht, zouten, …

• Elk type vochtschade kan tot schimmelvorming leiden
• Schade primeert op oorzaak
• Vochtmeting enkel ondersteunend!



Vochtschade door insijpelend vocht
vocht (neerslag, lekkages) druppelt of loopt door daken of plafonds naar beneden

basis WK
VOCHTSCHADE

Oorzaken van insijpelend vocht:

• Foute aansluiting tussen bouwelementen
• Scheuren en barsten
• Plaatselijke gebreken
• Verwering van bouwelementen



Vochtschade door insijpelend vocht
vocht (neerslag, lekkages) druppelt of loopt door daken of plafonds naar beneden

basis WK
VOCHTSCHADE

Waarnemingen:

• Aan binnenkant daken en bovenste plafonds
• Effectieve (sporen van) waterindringing
• Vlekkerige (concentrische, kringvormige) 

verkleuring van oppervlakken
• Ernstiger tijdens of na regenweer



Vochtschade door condenserend vocht
vocht uit de binnenlucht condenseert tegen koude oppervlakken

basis WK
VOCHTSCHADE

Oorzaken van condenserend vocht:

1. Condensatie van (warme) vochtige lucht 
tegen een koud oppervlak 

→ oppervlaktecondensatie



Vochtschade door condenserend vocht
vocht uit de binnenlucht condenseert tegen koude oppervlakken

basis WK
VOCHTSCHADE

Waarnemingen:

• Op ‘koudere‘ oppervlakken, koudebruggen 
en op plekken met weinig luchtcirculatie

• ramen, beglazing, raamneggen
• (deels) ongeïsoleerde wanden
• koudebruggen
• in hoeken, achter kasten, …

• Druppelvorming, ‘lopers’
• Meer vocht in de lucht geeft groter risico
• Snel schimmelvorming (zwarte vlekjes)



Vochtschade door condenserend vocht
binnen- of buitenlucht condenseert in constructies

basis WK
VOCHTSCHADE

Oorzaken van condenserend vocht:

2. Condensatie van vochtige lucht in een 
koude zone of tegen een koud oppervlak in 
de constructie

→ inwendige condensatie
Luchtspouw tussen isolatie 
en isolatie:

Onvoldoende na-isolatie 
op bestaand plat dak:



Vochtschade door condenserend vocht
binnen- of buitenlucht condenseert in constructies

basis WK
VOCHTSCHADE

Waarnemingen:

• Aan onderkant daken, bovenste plafonds
• Uitdruppelend condenswater, lopers
• Vlekkerige (concentrische, kringvormige) verkleuring 

van oppervlakken
• Niet afhankelijk van regenweer

• Komt ook voor in lichte buitenwanden (houtskelet, 
voorzetwanden, …)

• Vochtvlekken na verzadiging constructie

Luchtspouw tussen isolatie 
en isolatie:

Onvoldoende na-isolatie 
op bestaand plat dak:



Schimmelvorming

basis WK
VOCHTSCHADE

Voorwaarden voor schimmelvorming:

1. Sporen (alomtegenwoordig)
2. Zuurstof (alomtegenwoordig)
3. Voedingsbodem (bouwmaterialen)
4. Temperatuur (tussen 5 – 35 °C) 
5. VOCHT!

• vanaf 65% relatieve vochtigheid voor bepaalde 
schimmels

• vanaf 80% RV voor alle courante schimmels



Schimmelvorming (groeiproces schimmels)

basis WK
VOCHTSCHADE
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Schimmelvorming

basis WK
VOCHTSCHADE

Waarnemingen:

• Overal waar een zekere tijd verhoogde vochtigheid is
• Geur 
• Minuscule vlekken tot grijze, zwarte laag aanslag

• Geen bepaling van het type schimmel



Vochtschade door doorslaand vocht
vocht (slagregen, neerslag, lekkages) slaat door muren

basis WK
VOCHTSCHADE

Oorzaken van doorslaand vocht:

• foute aansluiting tussen bouwelementen
• scheuren en barsten
• niet waterdichte wanden (enkele muren bvb.)
• verwering van bouwelementen

• ook door binnenmuren kan vocht doorslaan



Vochtschade door doorslaand vocht
vocht (slagregen, neerslag, lekkages) slaat door muren

basis WK
VOCHTSCHADE

Twee voorbeeldjes van oorzaken van doorslaand vocht:

spouwmuur met 
uitvoeringsfout

standaard
steense muur



Vochtschade door doorslaand vocht
vocht (slagregen, neerslag, lekkages) slaat door muren

basis WK
VOCHTSCHADE

Waarnemingen:

• Op alle mogelijke plekken van muren
• Muren meestal natter dan van opstijgend vocht
• Zich duidelijk uitbreidende vlekken
• Afhankelijk van weersomstandigheden (of bij gebruik 

lekkend sanitair (leidingen, toestellen, …)
• Vocht in kelder



Vochtschade door opstijgend vocht (grondvocht, stijgvocht, capillair vocht, …)

grondvocht wordt door capillaire werking opgetrokken in muren (en vloeren)

basis WK
VOCHTSCHADE

Oorzaken van opstijgend vocht:

• Ontbrekende vochtkering onderaan muren 
en vloeren

• Foutief geplaatste of beschadigde dichtingen 
onderaan muren (en vloeren)

• Pleisterwerk loopt door onder dichtingsfolie
• Verwering van folies

Opgelet!
Risico voor 
elektrocutie 
rubriek 195



basis WK
VOCHTSCHADE

Twee voorbeeldjes van oorzaken van opstijgend vocht:

Vochtschade door opstijgend vocht (grondvocht, stijgvocht, capillair vocht, …)

grondvocht wordt door capillaire werking opgetrokken in muren (en vloeren)

spouwmuur
anno 1970

pleisterwerk tot 
onder dichting



Vochtschade door opstijgend vocht
grondvocht wordt door capillaire werking opgetrokken in muren (en vloeren)

basis WK
VOCHTSCHADE

• Onderaan muren, net boven plint, tot ca. 
120 cm hoog

• Soms ook optrekkend vocht in vloeren
• Nagenoeg horizontale, golvende lijn
• Vaak zoutuitslag aanwezig
• Loskomend behang, verbrokkelend 

pleisterwerk, …
• Vaak over meerdere muren / vloeren

Waarnemingen:



Vochtschade door bouwvocht
uit elke nieuwbouw moet 3000 – 5000 liter
water verdwijnen … in dampvorm

basis WK
VOCHTSCHADE

Vochtschade door occasioneel vocht
lekken, overstromingen, …

Overstromingen 2021 (Halen) © VRT

Beton storten © dam beton



1. Opstijgend vocht met daarin chloriden en 
nitraten, kristalliseren bij droging

basis WK
VOCHTSCHADE

Vochtschade door zouten
hygroscopische zouten in muren trekken vocht aan

2. chloriden en nitraten die in metselwerk 
aanwezig zijn, kristalliseren bij droging



basis WK
VOCHTSCHADE

En om het makkelijk te maken …:
vaak is schade het gevolg van een combinatie van oorzaken
schade krijgt voorrang op oorzaak (maar toch bepaalt de oorzaak de rubriek …)

Een paar tips:
tracht zo objectief mogelijk vaststellingen te doen
tracht via de bewoner eventuele patronen in het schadebeeld te achterhalen 
tracht zo correct mogelijk te rapporteren

Aandachtspunten …:
enkel visueel waarneembare vochtschade kan gequoteerd worden
geen quotering mogelijk op basis van een vochtmeting alleen
een vochtmeting is enkel ter controle of bevestiging van de visuele vaststelling



Vochtschade in het technisch verslag

basis WK
VOCHTSCHADE

Deel B: Gebouw In deze rubriek geeft u een globale  beoordeling van het gebouw waarin de woning zich bevindt.

Het gebouw wordt in principe  van binnenuit beoordeeld.

De beoordeling is beperkt tot de waarneembare  gebreken die een onmiddellijk negatief effect hebben op de 

bewoning van het hele gebouw.

OMHULSEL

1 DAK(EN)

STABILITEIT van de dakstructuur (gebinte, draagbalken, dakplaat...) I II III

11 aantasting en/of doorbuiging van de dragende dakelementen / buitendakse schouw onstabiel / …

VOCHTSCHADE

12 vochtschade plafond gemeenschappelijke delen beperkt / ernstig / zeer ernstig

2 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke muren)

STABILITEIT

21  vervorming en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen 

VOCHTSCHADE

22 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder…) beperkt / ernstig / zeer ernstig

BINNENSTRUCTUUR

3 DRAGENDE BINNENMUREN

 STABILITEIT

31 vervorming en/of scheurvorming van dragende binnenmuren of elementen    

VOCHTSCHADE

32 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder…) beperkt / ernstig / zeer ernstig

 

4 DRAAGVLOER(EN)

STABILITEIT

41 onderdimensionering en/of aantasting van de draagstructuur
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Vochtschade in de 
gemeenschappelijke delen:
• 12: dak/plafond
• 22: buitenmuren (en 

gemeenschappelijke muren)

• 32: dragende binnenmuren



Vochtschade in het TV

basis WK
VOCHTSCHADE

Deel C: Woning

Vochtschade in de woning zelf:
• 101: dak/plafond insijpelend
• 102: dak/plafond condens
• 111: buitenmuren opstijgend 

/ doorslaand
• 112: buitenmuren condens
• 131: onderste vloer
• 141: kelder
• 151: binnenmuren opstijgend
• 152: binnenmuren condens



Vochtschade – voorbeelden 
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Vochtschade (doorslaand vocht) buitenmuur gem. traphal

Vochtschade plafond gem. inkomhal
(insijpelend vocht)

✓

VOCHTSCHADE

22 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder…) beperkt / ernstig / zeer ernstig ✓

Opgelet!
Zelfde schade 

in woning:
rubriek 101

Opgelet!
Zelfde schade 
in woning:
rubriek 111



Vochtschade – voorbeelden 
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Vochtschade binnenmuur gem. traphal

✓

Opgelet!
Zelfde schade 

in woning:
rubriek 152

Ook vinkje bij 
rubriek 232 
nodig!

Beoordeling vochtschade:
• ernst van de schade

beperkt / ernstig / zeer ernstig 
• impact

beperkte vochtschade in 
meerdere lokalen kan samen 
ernstige vochtschade zijn



Vochtschade – voorbeelden 
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Condensatie en schimmel dak Condensatie en schimmel buitenmuren

VOCHTSCHADE

111 opstijgend vocht / doorslaand vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig ✓

VOCHTSCHADE I II III

101 insijpelend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig

102 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig ✓



Vochtschade – voorbeelden 
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Schimmel op opstijgend vocht buitenmuur

Beoordeling bij schimmel:
• Grootte van de schimmelvorming:

< 0,3 m² → cat. I
0,3 – 3 m²  → cat. II
> 3 m²  → cat. III

VOCHTSCHADE

111 opstijgend vocht / doorslaand vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig

✓

• Inschatten, niet opmeten!
0,3 m² = ca. 5 x A4-blad
3 m² = ca. 2 x deurblad

• Geheel van de schade bekijken!
bvb. 3 slpks met elk net
geen 0,3 m² schimmel 
vormt samen toch cat. II



Vochtschade in kelders
een lokaal met vele vochtrisico’s

basis WK
VOCHTSCHADE

• Vocht doorheen de kelderwanden
• Lekken via leidingen of doorgangen
• Vochtige lucht en koude wanden …
• Zouten
• …

Oorzaken:
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Vochtige keldermuren en -vloer Kelder onder water

✓

✓

Gevaar voor 
elektrocutie!
Rubriek 51/195

Gas- en waterkraan 
niet bereikbaar
Rubriek 61 + 71



Vochtschade – voorbeelden 
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Geen vocht meer aanwezig?

Huiszwam (serpula lacrimans)

✓

➢ bijkomende opmerking

© Wonen-Vlaanderen



Vochtschade – voorbeelden 
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1. Het is een kelder, dus …
een beetje vochtigheid is “OK”
het ziet er al eens ‘groezelig’ uit

2. Onder water betekent ‘onder water’
er moet dus overal water staan

4. Aandacht voor andere gebreken:
nutsvoorzieningen
rookmelder

3. Aandacht voor kelder- of huiszwam

Beoordeling vocht in kelder:

4. … en houd het veilig!



basisopleiding woningkwaliteit
het conformiteitsonderzoek


