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BIJLAGE VII BIJ HET MB VAN 2 APRIL 2007 

METEN VAN MECHANISCHE VENTILATIEDEBIETEN – 
VEREISTEN AAN HET MEETRAPPORT 
 
mb 30/11/2012 b.s. 27/12/2012 

mb 28/10/2015 b.s. 5/11/2015 

 

Deze bijlage is enkel van toepassing op dossiers van nieuwe EPW-

eenheden en de ingrijpende energetische renovatie van EPW-eenheden, 

waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 27 december 2012 en 

waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd wordt vóór 1 januari 2016.  

 
In het kader van de EPB-regelgeving voor woongebouwen (EPW) moet het 
meetrapport van de mechanische ventilatiedebieten minimaal volgende informatie 
bevatten. 
 
Gegevens over het bedrijf dat de metingen uitvoerde: 

 Ondernemingsnummer 

 Naam en adres van het bedrijf 

 Datum van de metingen 

 Naam en voornaam + handtekening van de verantwoordelijke voor de 

metingen 

 
Gegevens over het EPW-volume (woning, appartement, enz.) dat voorwerp uitmaakt 
van de metingen 

 Voor het EPW-volume (woning, appartement, enz.): 

o Naam van de opdrachtgever 

o Volledig adres 

o EPB-dossiernummer 

 Type ventilatiesysteem (B, C, D)  

 
Gegevens over de meting :  

 Met betrekking tot het gebruikte meetinstrument: 

o Merk en model van het meetapparaat en eventueel toebehoren 

(meetconus, enz.) 

o Datum van de laatste kalibratie 

- Voor elk mechanisch ventilatieventiel: 
o Naam van de ruimte 
o Stromingszin van de gemeten luchtstroom (toevoer of afvoer) 
o Aangeven of het gaat over recirculatie vanuit een andere ruimte, in 

voorkomend geval (enkel voor systeem D) 
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o Waarde van het gemeten debiet (afgerond tot op de eenheid, in m³/h) 
met de ventilator(en) in nominale positie1 

- Tot nader order is er geen tolerantieberekening of foutenanalyse vereist 

 
 
Optionele gegevens over de meting: 

 Voor elk mechanisch ventilatieventiel: 
o Waarde van het gemeten debiet voor andere posities van de 

ventilator(en) dan de nominale positie 

 Voor elke ruimte voorzien van één of meerdere mechanische 

ventilatieventielen: 

o Minimum geëist debiet 

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel 

recirculatie) 

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie 

(buitenlucht) 

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten via recirculatie, in voorkomend 

geval 

o Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde 

lucht) 

- Voor het geheel van het EPW-volume (en in voorkomend geval voor elke 

ventilatiegroep), de totalen van de gemeten debieten, als volgt uitgedrukt: 

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten (buitenlucht en eventueel 

recirculatie) 

o Totaal van de gemeten toevoerdebieten zonder recirculatie 

(buitenlucht) 

o Totaal van de gemeten afvoerdebieten zonder recirculatie (afgevoerde 

lucht) 

 
 

 

                                                 

1
 Ter herinnering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld werd op de standenschakelaar wordt de maximale positie als 

nominale positie beschouwd. De nominale positie is deze die voorzien is om te voldoen aan de minimum geëiste 

debieten in elke ruimte die voorzien zijn van één of meerdere mechanische ventilatieventielen. 


