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Advies over het verminderen tot 19°C van de werkomgeving in de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid 
(aangesloten bij de GDPB) 

Kader 

Door uitzonderlijke oorlogsomstandigheden en energieprijzen roepen alle overheden op om energie te 
besparen. Dit moet ons sociaal economisch weefsel behoeden voor zware verliezen en de energietransitie tijd 
geven om een tandje bij te steken. Naar alle verwachtingen worden de Federale en Vlaamse administratie 
uitzonderlijke en bijkomende energetische besparingsdoelstellingen opgelegd (15%). Het Facilitair Bedrijf liet 
tijdens formeel overleg weten aan enkele pistes te denken zoals het reduceren van de temperatuur in de 
kantoren tot 19°C en het verlagen van de warm water temperatuur. Dit advies focust zich dan ook in het 
bijzonder op deze elementen. 

Overwegende de welzijnswetgeving en codes van goede praktijk zoals de norm NBN EN ISO 7730, komt de 
GDPB tot volgend advies: 

Generiek advies  

De GDPB adviseert om 4 stappen te voorzien vooraleer de temperatuur te verlagen tot 19°C als tijdelijke 
maatregel: 

1. Analysestap 

Er zijn veel variabelen die vooraf goed in kaart gebracht dienen te worden om het gewenste resultaat te 
bekomen: welk type werk wordt er verricht, zijn er kwetsbare medewerkers waarmee rekening gehouden 
dient te worden, over welke uitrusting beschikt het gebouw, wat is de staat ervan, welke technische en 
organisatorische maatregelen kan de werkgever nemen om de doelstellingen te realiseren en zijn die 
haalbaar binnen de taken van de entiteit.  
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Op werkplekken waar het binnenklimaat niet goed te sturen is en tocht heerst, adviseert de GDPB eerder 
naar zonering te gaan met kleinere temperatuuraanpassingen i.p.v. een algemene verlaging. In sommige 
gevallen is het afsluiten van energievretende werkplekken te overwegen, na contactname met de GDPB. 
De GDPB adviseert samen met de werkgever/werknemer(s) de risico’s van het alternatief (bv bij 
aangepaste werkplekken omwille van een arbeidshandicap). 

De appreciatie van een werktemperatuur hangt dus samen met hoe je je voelt (ziek/niet ziek), straling die 
binnenvalt, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid (tocht bv), je kleding, je gender, welke inspanningen je 
doet/kan doen. 
Welke energiebesparing je doet en of je er één doet is soms afhankelijk van je type verwarminsinstallatie 
(BEO-veld), gekozen afkoelmomenten (dag/nacht), … 

2. Planning en overleg 

Met een breed draagvlak creëert de werkgever meer slaagkansen in het opzet: Communiceer naar en met 
de werknemers.  De GDPB adviseert een tijdig en inhoudelijk overleg tussen de entiteiten en de sociale 
partners vooraleer maatregelen uit te rollen.  Laat de lokale en specifieke overlegmomenten plaatsvinden 
rond het thema en bespreek open de mogelijkheden en de hindernissen.  
In de VAC’s waar een werkgroep Welzijn opgericht is door het HOC, is dit het forum om dit te bespreken 
en om aan het draagvlak te werken rond specifieke maatregelen. 

Een draagvlak is geslaagd wanneer een werknemer aangepaste kleding draagt ipv straalkachels plaatst 
zonder afspraken. 

3. Actie 

Het nemen van energiebesparende maatregelen zal heel situationeel zijn en moet rekening houden met 
de specifieke opdrachten van de entiteiten en de specifieke behoeften van (kwetsbare) doelgroepen. 
Wanneer gekozen wordt voor een temperatuurverlaging, adviseert de GDPB een graduele verlaging van de 
temperatuur i.p.v. een breuk.  
Communiceer naar de werknemers en geef kleding- en beweegtips bijvoorbeeld. 
Er dienen ook specifieke ruimtes te worden voorzien van een hogere temperatuur. Hierbij denken wij aan 
specifieke sociale ruimtes zoals douches, het afkolf- en EHBO-lokaal.  

De temperatuurverlaging van warm water kan voor de GDPB niet in de douches of andere plaatsen waar 
water wordt verneveld. Legionella blijft in deze een aandachtspunt: Blijf warm water boven de 60°C 
aanvoeren gedurende langere tijd om kolonievorming tegen te gaan. Bewaak installaties waar minder 
warm water doorloopt en/of stilstaat. 

4. Evaluatie 

Het verlagen van de werktemperatuur tot 19°C is geen standaard maatregel en heeft veel gevolgen, ook 
op de productiviteit. De ideale comfort werktemperatuur voor kantoorwerk bedraagt 21° tot 22°C. 
Daarom dient deze ingreep permanent opgevolgd te worden evenals de effecten ervan. De EOC’s en/of 
werkgroepen welzijn in de VAC’s zijn de overlegplekken bij uitstek, naast communicatie naar de 
werknemers toe. 
De bijsturingen dienen opnieuw de 4 stappen te overlopen op periodieke basis. Bij elke stap en voor elke 
entiteit en werknemer kan de preventiedienst advies verlenen (GDPB en IDEWE). 
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Technische bijlage 

1. De Codex Welzijn 

De Codex Welzijn Boek V omvat de verplichtingen van de werkgever m.b.t. de thermische omgevingsfactoren.  

Het thermisch comfort houdt bij de mens voornamelijk verband met de thermische balans van het lichaam als 
geheel. Deze balans wordt beïnvloed door de fysieke activiteit, de kleding en ook door de 
omgevingsparameters luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid, de aanwezige 
thermische straling (bv zon, toestellen) en de combinatie van dit alles.  

Art. V.1-3.- § 1. van de Codex geeft de volgende minimumtemperaturen (luchttemperatuur gemeten met een 
droge thermometer) voor de blootstelling aan koude:  18° C voor zeer licht werk; 16° C voor licht werk; 14° C 
voor halfzwaar werk; 12° C voor zwaar werk; 10° C voor zeer zwaar werk.  
Onder die temperaturen zijn maatregelen nodig. ‘Secretariaatswerk’ beschouwt men als ‘licht werk’.  

De wetgeving geeft een minimumgrens van 18°C luchttemperatuur aan voor zeer licht werk. Het is niet 
wenselijk om bij lagere werktemperaturen zeer lichte arbeid te verrichten. De wetgever legt daarom onder de 
18°C een reeks van technische en ingrijpende organisatorische maatregelen (na risicoanalyse) op, al dan niet 
met advies en akkoord van respectievelijk de preventieadviseur arbeidsarts, de preventiearbeidsveiligheid en 
de vakbondsafvaardiging/comité. (Codex Art.V.1-4).  

De Codex Welzijn Boek III omvat de verplichtingen van de werkgever m.b.t. de arbeidsplaats en meer specifiek 
de binnenluchtkwaliteit. Ook dit vraagt energie en opvolging. Hier denken wij aan de drempels van CO2-
concentratie (ventilatie met verse lucht) en relatieve vochtigheid (verdampen water).   

Bijzondere regelingen en groepen 

Werknemers die behoren tot risicogroepen dienen tegen de voor hen specifieke risico’s beschermd te worden 
na advies van de preventieadviseur Arbeidsarts. (Codex Art.V. 1-15.)   

Op de lokalen met sociale voorzieningen zoals wastafels, douches, omkleedkamers, afkolflokaal, … . Daar geldt 
de verplichting om de omgevingstemperatuur op een aanvaardbaar en comfortabel niveau te houden, in 
verhouding tot het gebruik. (Codex Art. III.1-38.§3.)  
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2. De norm NBN EN ISO 7730 

Voor de beoordeling van de comfortaspecten van de omgevingstemperatuur verwijst de codex naar de norm 
NBN EN ISO 7730 ‘Ergonomie van de thermische omgeving: analytische bepaling en interpretatie van 
thermische behaaglijkheid door berekening van de PMV en PPD waarden en door criteria voor de plaatselijke 
behaaglijkheid’.  
De PMV (Predicted Mean Vote) geeft aan hoe de gemiddelde gebruiker het thermisch binnenklimaat 
beoordeelt. De bepalende parameters zijn:  

 de warmteweerstand van de kleding (clowaarde);  
 het activiteitenniveau van de gebruiker (metabolisme, met-waarde);  
 de luchttemperatuur;  
 de gemiddelde stralingstemperatuur;  
 de relatieve luchtvochtigheid;  
 de luchtsnelheid.  

De berekende PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) geeft aan welk percentage van de gebruikers van een 
ruimte ontevreden is of zal zijn over het thermisch binnenklimaat.  

comfortaspecten  

De comfortaspecten laten zich beoordelen aan de hand van de eerder vermelde NBN EN ISO 7730.   
Aangenomen: 

 een luchttemperatuur van 19° C,   
 een stralingstemperatuur van 19° C,  
 een luchtsnelheid van 0,10 m/s,   
 een relatieve luchtvochtigheid van 40 %,  
 sedentair werk en   
 winterkleding (ondergoed, blouse, broek, jas of trui, kousen, schoenen)   

valt te voorspellen: 

 dat een grote groep personen het binnenklimaat zal evalueren tussen ‘neutraal’ en ‘lichtjes 
koel’ (PMV) en   
 dat 13 % van alle mensen zich niet comfortabel zal voelen met de temperatuur (PPD).  

Conclusie: er zal volgens de genormeerde inschatting bij 13 % van de aanwezigen in lokalen onder de 
beschreven omstandigheden sprake zijn van comforthinder.   

Vergelijk: de hoogst haalbare score is 5 % ontevredenen; door individuele verschillen in 
temperatuurwaarneming vindt bij ‘ideale’ omstandigheden 5 % van de gebruikers het ‘te warm’ of ‘te 
koud’.   

gezondheidsaspecten  

De ‘Housing and Health Guidelines’ van de Wereldgezondheidsorganisatie stellen:  
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 Er is geen aantoonbaar risico voor de gezondheid van gezonde sedentaire mensen die leven bij 
een luchttemperatuur tussen 18 en 24° C.  
 Voor landen met gematigde of koudere klimaten is 18 °C voorgesteld als een veilige en 
evenwichtige binnentemperatuur om de gezondheid van de algemene bevolking tijdens koude 
seizoenen te beschermen.  
 Een hogere minimumtemperatuur binnenshuis dan 18 °C kan nodig zijn voor kwetsbare 
groepen, waaronder ouderen, kinderen en mensen met chronische ziekten, met name hart- en 
vaatziekten.  
 De wetenschappelijke evidentie dat het verwarmen van een koud huis (misschien tot een 
minimale binnentemperatuur van 18° C) het risico op respiratoire mortaliteit en morbiditeit zou 
verminderen, wordt als matig beoordeeld.  
 De wetenschappelijke evidentie dat het verwarmen van een koud huis (tot een minimale 
binnentemperatuur van 18 °C) het risico op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit zou 
verminderen, wordt als matig beoordeeld.  
 De wetenschappelijke evidentie dat wonen in geïsoleerde huizen geassocieerd is met betere 
gezondheidsresultaten wordt als matig beoordeeld.  

Conclusie: een verlaging van de binnentemperatuur naar 19° C houdt voor gezonde sedentaire 
werknemers geen aantoonbaar risico in. Voor kwetsbare groepen kan er wel een bepaald risico zijn.  

productiviteitsaspecten  

Volgens onderzoek van de University of Technology (Helsinki) zou bij kantoorwerk de hoogste 
productiviteit liggen bij een temperatuur rond de 22° C. De genormaliseerde curve hieronder is 
gebaseerd op een review van 24 studies.   

  

Onder en boven 22° C laat de productiviteit volgens dit onderzoek een dalende lijn zien. Bij 19° C zou 
de productiviteit circa 98 % van het maximum bedragen.  
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Conclusie: de reductie van de productiviteit van kantoorwerk bij een verlaging van de 
binnentemperatuur tot 19° C zal modelmatig mogelijk 2 % bedragen.        

andere aspecten  

Naast de bepalende parameters die in de norm NBN EN ISO 7730 zijn vermeld, blijken nog andere 
factoren de appreciatie van de binnentemperatuur te beïnvloeden:  

 Geslacht: beïnvloedt zowel de beoordeling van de binnentemperatuur als de productiviteit bij 
een bepaalde temperatuur. Temperatuurveranderingen blijken de productiviteit tegengesteld te 
veranderen bij mannen en vrouwen.  
 Individuele verschillen: cfr altijd minimaal 5% ontevreden mensen bij de PPD-score.  
 Controlegevoel: de perceptie van meer controle verhoogt het comfortgevoel.    

Conclusie: persoonlijke factoren beïnvloeden eveneens de beoordeling van de  binnentemperatuur.  

 

 

 


