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ToeTsingsgrooTheden
Om ongewenst geluid van installaties binnen de eigen 
woning te voorkomen werd tot nu toe alleen door het 
Garantie Instituut Woningbouw (GIW) een richtlijn gege-
ven1. Het maximaal toelaatbare geluidniveau LI;A ten 
gevolge van de eigen installaties voor verwarming, warm-
watervoorziening en ventilatie mag maximaal 30 dB(A) 
bedragen. De eis geldt voor een verblijfsruimte van een 
woonfunctie en sluit aan op de reeds bestaande private 
norm NEN 1070, klasse 3.

In Bouwbesluit 2003 komt een dergelijke eis niet voor. De 
eisen voor installatiegeluid in woonfuncties betreffen uit-
sluitend installaties buiten de eigen woning, zoals liften 
of het ventilatiesysteem van de buren. In Bouwbesluit 
2012 komt hier verandering in; er wordt ook een eis 
gesteld aan het geluidniveau ten gevolge van de eigen 
installatie voor warmwatervoorziening, ventilatie en ver-
warming. Voor de toetsingsgrootheid wordt aansluiting 
gezocht bij de bestaande eis voor installaties buiten de 
eigen woning. Er wordt vastgehouden aan het principe 
van ‘vrije indeelbaarheid’, een van de grondslagen van 
het Bouwbesluit (zie kader). Dit betekent dat het karakte-
ristieke installatiegeluidniveau LI;A;k in het verblijfsgebied 
maximaal 30 dB(A) mag bedragen.

De installatiegeluidniveaus LI;A van de verblijfsruimten 
binnen een verblijfsgebied worden gemiddeld, naar rato 
van het volume van de ruimten. Het gemiddelde LI;A van 
het verblijfsgebied wordt vervolgens gecorrigeerd voor het 
totale volume ten opzichte van  het referentievolume (V0) 
25 m3 (zie onderstaande formule uit NEN 5077:2006).

 (1)

1 GIW is inmiddels overgenomen door Stichting Waarborgfonds Koop-
woningen (SWK) en Woningborg.

waarin: 
LI;A;k  is het karakteristieke A-gewogen installatiegeluiddruk-

niveau [dB(A)]
n  is het aantal deelruimten waaruit het verblijfsgebied 

bestaat
j is het ranggetal van de betrokken deelruimte
Vj is het netto volume van ontvangruimte j [m3]
Vtot  is het netto volume van het totale verblijfsgebied [m3]
Ll;A,j  is het A-gewogen installatiegeluiddrukniveau in ont-

vangruimte j [dB(A)]
V0 is het referentievolume [m3] = 25 m3

Zowel het LI;A (GIW / SWK / Woningborg) als het LI;A;k 
(Bouwbesluit 2012) wordt genormeerd op een nagalm-
tijd in de ontvangruimte van 0,5 s. Bij beide eisen moet 
het geluidniveau worden getoetst in de stand waarin de 
vereiste ventilatiecapaciteit conform het Bouwbesluit 
wordt gerealiseerd. Zoals aangegeven, geldt de eis ook 
voor systemen voor verwarming of warmwatervoorzie-
ning van de eigen woning. Deze blijven echter buiten 
beschouwing in dit artikel, omdat hierover in de prak-
tijk minder klachten worden gemeld. Alleen warmte-
pompen vragen speciale aandacht, maar deze worden 
(nog) niet algemeen toegepast.

Bouwbesluit 2012 schrijft voor, dat het karakteristieke 
installatiegeluidniveau achteraf door een meting wordt 
bepaald volgens NEN 5077:2006. In de praktijk ontstaat 
bij controlemetingen vaak discussie over de stand waar-
in gemeten moet worden. De inregeling van het systeem 
heeft invloed op de gemeten geluidniveaus. Het is daar-
om relevant om te vermelden dat ook de eisen voor 
ventilatie wijzigen in Bouwbesluit 2012 (zie kader).

Ten behoeve van de bouwaanvraag moet vooraf vol-
doende aannemelijk worden gemaakt dat aan de grens-
waarde zal worden voldaan. Een NPR (Nederlandse 
Praktijk Richtlijn) toegespitst op installatiegeluid binnen 
de woning is nog niet beschikbaar, maar voor een 
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insTallaTiegeluid in 
BouwBesluiT 2012:
nieTs nieuws onder de zon? 

installaties vervullen een steeds belangrijkere rol bij de realisatie van gezonde en energiezuinige 
woningen. ze produceren echter vaak ongewenst geluid, waardoor gebruikers de (voor een gezond 
binnenmilieu noodzakelijke) installaties uitzetten. in Bouwbesluit 2012 is daarom een eis opgeno-
men om de geluidhinder van installaties in de eigen woning te beperken. in de oude giw-regeling was 
hiervoor al een grenswaarde opgenomen. Men zou dus kunnen denken dat er weinig verandert voor 
de praktijk, behalve dat er nu naast de bestaande richtlijn ook een wettelijke eis geldt. inhoudelijk 
komen ze echter niet geheel met elkaar overeen. dit komt door het principe van ‘vrije indeelbaarheid’ 
en de bijbehorende toetsingsgrootheid: het karakteristieke installatiegeluidniveau per verblijfs-
gebied. de nieuwe eis sluit daardoor minder goed aan bij de werkelijke beleving van de bewoner.
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inschatting van de geluidoverdracht via de kanalen kan 
gebruik worden gemaakt van ISSO 24.

overdrachT van insTallaTiegeluid
Het installatiegeluidniveau in een verblijfsruimte ten 
gevolge van de mechanische ventilatie komt tot stand via 
een aantal overdrachtswegen. Ten eerste wordt geluid 
overgedragen via de bouwkundige constructies (zie figuur 
2). De installaties brengen de vloer of wand waaraan ze 
bevestigd zijn in trilling (constructiegeluid) of stralen 
geluid af in de technische ruimte (luchtgeluid). Dit geluid 
kan de verblijfsruimte bereiken via een scheidingswand 
of -vloer (directe geluidoverdracht) of als omloopgeluid 
via een tussenruimte, zoals een hal of overloop (indirecte 
geluidoverdracht). Daarnaast vindt geluidoverdracht 
plaats via het kanalensysteem naar de ventielen in de ver-
blijfsruimte (zie figuur 3). Al deze overdrachtswegen 
moeten in de beoordeling worden meegenomen.

Het resulterende geluidniveau in een ruimte is dus afhan-
kelijk van een groot aantal factoren. De primaire bron is 
de mechanische ventilatie-unit. De geluidproductie hier-
van is afhankelijk van het benodigde ventilatiedebiet, de 

vrije indeelBaarheid 
Een belangrijke grondslag van het Bouwbesluit in nederland 
is de vrije indeelbaarheid. Dit principe houdt in dat ontwer-
pers en gebruikers van een gebouw vrij zijn om (onder 
bepaalde voorwaarden) een indeling te kiezen of te verande-
ren, zonder dat daarvoor een bouwvergunning nodig is. De 
systematiek van het Bouwbesluit is daarom gebaseerd op het 
geven van voorschriften op verblijfsgebied-niveau met ‘vang-
net’-eisen op het niveau van de verblijfsruimte. 

verBlijfsruiMTe en verBlijfsgeBied
Een verblijfsruimte (vr) is een ruimte voor het verblijven van 
mensen. Een gebouw moet altijd tenminste één verblijfsruim-
te hebben, waarin de kenmerkende activiteiten plaatsvinden 

van de gebruiksfunctie(s) van dat gebouw. Een verblijfsruimte 
ligt altijd in een verblijfsgebied.

Een verblijfsgebied (vg) is een verzameling van aan elkaar 
grenzende verblijfsruimten op dezelfde bouwlaag en bestaat 
altijd uit ten minste één verblijfsruimte. indien de ontwerper 
het verblijfsgebied niet heeft ingedeeld in één of meerdere 
verblijfsruimten, is de verblijfsruimte gelijk aan het verblijfs-
gebied. De term verblijfsgebied is ingevoerd om de vrije 
indeelbaarheid te bevorderen. Doordat de eisen op verblijfs-
gebied-niveau in de meeste gevallen strenger zijn dan de 
eisen op verblijfsruimte-niveau, is het eenvoudiger om aan de 
eisen van een verblijfsruimte te blijven voldoen, bij het veran-
deren van de indeling in verblijfsruimten. 

1

2 3

opstelplaats van een wTw-unit

Bouwkundige geluidoverdracht geluidoverdracht via kanalen
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weerstand in het kanalensysteem en de eigenschappen 
van de unit zelf. In welke mate deze bron in de verblijfs-
gebieden te horen is, is afhankelijk van de overdrachts-
wegen. Hierbij zijn de volgende vragen van belang: Staat 
de ventilatie-unit opgesteld in een berging die direct 
bereikbaar is vanuit de verblijfsruimte of is er een tussen-
ruimte aanwezig? Hoe zijn de scheidingswanden uitge-
voerd? Welk type deur is toegepast en welke kierdichting? 
Hoe is de unit opgehangen? Zijn geluiddempende slangen 
toegepast in het kanalensysteem?

Daarnaast kunnen onderdelen van het ventilatiesysteem 
zelf een bron van geluid zijn, vooral wanneer ze een 
obstakel vormen voor de luchtstroming. Denk hierbij aan 
plotselinge doorsnede- of richtingsveranderingen, maar 
ook aan deuken en gruis in de kanalen na uitvoering. Hoe 
dichter deze obstakels zich bij de ruimte bevinden, hoe 
meer invloed ze hebben op het uiteindelijke geluidniveau 
in de ruimte. Het opgewekte geluid kan dan niet meer 
worden weggedempt door andere onderdelen van het 
systeem. Een belangrijk aandachtspunt is daarom de 
geluidproductie van de ventielen in de verblijfsruimten.

vergelijking van de eisen
Om een idee te krijgen wat de invoering van de nieuwe 
Bouwbesluit-eis voor invloed heeft in de praktijk is door 
ons een parameterstudie uitgevoerd voor een woning met 
systeem D (mechanische toe- en afvoer). Het geluid-
niveau in de ruimte (LI;A en LI;A;k) ten gevolge van de ven-
tielen is bepaald op basis van enkele enigszins willekeuri-
ge, maar realistische uitgangspunten.

De geluidoverdracht via de bouwkundige constructies is 
in de meest voorkomende situaties niet verwaarloosbaar 
ten opzichte van de geluidoverdracht via de kanalen. We 
nemen aan dat beide overdrachtswegen ongeveer een 
even grote bijdrage leveren. Om te voldoen aan de eisen 
mag de geluidoverdracht via de kanalen dan leiden tot 
een geluidniveau in de ruimte van maximaal 27 dB(A)2. 
Bij een goed ontworpen en zorgvuldig uitgevoerd kana-

2 27 dB + 27 dB = 30 dB 

lensysteem met voldoende geluiddemping is de geluid-
productie van de ventielen in de ruimte maatgevend ten 
opzichte van het ventilatorgeluid.

De geluidproductie van ventielen door stromingsruis is 
evenredig met de hoeveelheid lucht die wordt ingeblazen/
afgevoerd. In de parameterstudie wordt uitgegaan van een 
geluidvermogenniveau (Lw) van 30 dB bij een debiet van 
50 m3/h (toevoer) respectievelijk 75 m3/h (afvoer). Bij 
een verdubbeling van de luchthoeveelheid wordt een 3 dB 
hoger geluidvermogen aangenomen.

Het vereiste ventilatiedebiet conform het Bouwbesluit is 
gerelateerd aan de vloeroppervlakte van het verblijfsge-
bied (0,9 dm3/s/m2). Uitgaande van een verblijfsgebied 
dat uit één verblijfsruimte bestaat met een constante vrije 
hoogte (2,60 m), is er een directe relatie tussen het ruim-
tevolume en de ventilatiecapaciteit.

In figuur 4 zijn de resultaten van de geluidoverdracht via 
de kanalen weergegeven voor een slaapkamer, gebaseerd 
op het principe dat 100% van de vereiste ventilatielucht 
wordt toegevoerd in de ruimte, via een spleet onder de 
deur overstroomt naar de gang en uiteindelijk wordt afge-
zogen in toilet, badkamer of keuken. Bij een ruimtevolu-
me van 25 m3 (9,6 m2 vloeroppervlakte) zijn de resultaten 
voor LI;A en LI;A;k aan elkaar gelijk.

Bij een grotere vloeroppervlakte moet er meer worden 
geventileerd en wordt er meer geluid geproduceerd door 
de ventielen. Daarentegen vindt er meer geluiddemping 
plaats in de ruimte wanneer het volume groter wordt en 
de nagalmtijd gelijk blijft. Beide effecten wegen exact 
tegen elkaar op vanwege de gekozen uitgangspunten. Het 
installatiegeluidniveau LI;A blijft dus constant.

De waarde voor het karakteristieke installatiegeluidniveau 
LI;A;k stijgt echter bij toenemend volume, vanwege de cor-
rectieterm in de norm. Voor een slaapkamer van gangbare 
afmetingen kan het verschil oplopen tot ongeveer 2 dB. 
Bij een vloeroppervlakte kleiner dan 7,7 m2 blijft het ver-
eiste ventilatiedebiet conform het Bouwbesluit 7,0 l/s. 

4 5

LI;A en LI;A;k in relatie tot vloeroppervlakte (slaapkamer) LI;A en LI;A;k in relatie tot vloeroppervlakte (woonkamer/keuken)
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Het optredende geluidniveau stijgt daarom weer met een 
kleiner wordend volume.

In figuur 5 zijn de resultaten weergegeven voor een 
woonkamer/keuken. Uitgaande van een gangbaar ventila-

tieprincipe wordt 50% van de vereiste ventilatiecapaciteit 
toegevoerd via ventielen in de ruimte en de resterende 
capaciteit stroomt over vanuit de gang. Daarnaast wordt 
het volledige vereiste ventilatiedebiet voor het verblijfs-
gebied afgevoerd in de keuken.

Tabel 1: Eisen

ook op het gebied van de vereiste ventilatiecapaciteit vindt 
een wijziging plaats in het Bouwbesluit. Een centraal ventila-
tiesysteem moet nog steeds in staat zijn om elk verblijfsge-
bied op enig moment volledig te ventileren. aanvullend moet 
bij een woonfunctie met meer dan één verblijfsgebied gelijk-
tijdig 70% van de capaciteit voor verblijfsgebieden kunnen 
worden geventileerd. De overige ventilatie-eisen blijven onver-
anderd van kracht. Hieronder is ter illustratie een voorbeeld-
berekening opgenomen.

Voorbeeld 1 – tweekamerappartement
Een tweekamerappartement heeft één verblijfsgebied (vg) 
met een oppervlakte van 45 m². De badkamer en het toilet 
zijn gecombineerd in één ruimte. in de berging is een opstel-
plaats voor een wasmachine met een afzuigpunt voor ventila-
tie aanwezig. Er is sprake van één vg, de 70%-regel is dus 
niet van toepassing. De luchtaanvoer van buiten moet ten 
minste 0,9 dm³/s/m² * 45 m² = 40,5 dm³/s bedragen. De 
luchtafvoer moet ten minste 35 dm³/s bedragen (de som van 
de keuken à 21 dm³/s en de badkamer à 14 dm³/s).

Het geluidniveau moet worden beoordeeld in de stand waar-
bij de centrale afzuiging ten minste 40,5 dm³/s bedraagt, 
waarvan ten minste 21 dm³/s in de keuken en 14 dm³/s in 
de badkamer wordt afgevoerd. De resterende hoeveelheid 
mag worden afgevoerd via het afzuigpunt in de berging.

Voorbeeld 2 – eengezinswoning
Een eengezinswoning heeft twee vg’s. vg1 betreft de woon-
kamer en keuken en heeft een oppervlakte van 40 m². vg2 
betreft de slaapkamers en heeft een oppervlakte van 30 m². 
op de begane grond bevindt zich een toilet en op de verdie-
ping is een badkamer. op de zolder is een opstelruimte voor 
een wasmachine met een afzuigpunt.

A. Bouwbesluitstand bij natuurlijke toevoer en mechanische 
afvoer
De ventilatie moet ten minste 36 dm³/s bedragen in vg1 en 
27 dm³/s in vg2. in vg1 bevindt zich een afvoerpunt. De 
ventilatie voor dat vg wordt voor 50% toegevoerd via vg2. De 
luchttoevoer is regelbaar met ventilatieroosters in de gevel. 
Het installatiegeluidniveau moet worden bepaald onder de 
volgende condities:
– De totale ventilatie van de vg’s moet ten minste zo groot 

zijn als de hoogste waarde voor het betreffende verblijfs-
gebied (respectievelijk 36 dm³/s en 27 dm³/s) en de 
waarde die volgt uit de 70%-regel (0,9 dm³/s * 40 m² + 
0,9 dm³/s * 35 m²) * 70% = 44,1 dm³/s.

– De totale luchtafvoer moet ten minste 42 dm³/s bedra-
gen (de som van de keuken à 21 dm³/s, de badkamer à 
14 dm³/s en het toilet à 7 dm³/s).

De Bouwbesluitcapaciteit is de stand waarbij de verblijfs-
gebieden samen met 44,1 dm³/s worden geventileerd en ten 
minste 21 dm³/s lucht wordt afgevoerd in de keuken,  
14 dm³/s in de badkamer en 7 dm³/s in het toilet. De  
resterende 2,1 dm³/s mag worden afgevoerd in een van de 
genoemde ruimten of op een willekeurig ander punt.

B. Bouwbesluitstand bij gebalanceerde ventilatie
vanwege het ontbreken van een regelmogelijkheid is de 
70%-regel niet van toepassing bij gebalanceerde ventilatie. 
De twee verblijfsgebieden moeten dus gelijktijdig worden 
geventileerd. uit de ventilatieberekening blijkt dat in vg1  
6 dm³/s ventilatielucht wordt toegevoerd vanuit vg2. Dit  
betekent dat de capaciteit van de luchttoevoer ten minste  
(36 – 6) + 27 = 57 dm³/s moet bedragen. De capaciteit van 
de luchtafvoer moet ten minste 42 dm³/s bedragen.

De Bouwbesluitcapaciteit voor beide vg’s is de stand waarbij 
de luchttoevoer ten minste 57 dm³/s bedraagt en waarbij de 
luchtafvoer (vanwege de ventilatiebalans) ook 57 dm³/s  
bedraagt.

ruimte eis capaciteit

toevoer (minimaal 50% rechtstreeks van buiten)

per verblijfsgebied ≥ 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s

per verblijfsruimte ≥ 0,7 dm3/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s

gelijktijdigheid ieder verblijfsgebied afzonderlijk of 70% van alle verblijfsgebieden samen

afvoer (rechtstreeks naar buiten)

toiletruimte ≥ 7 dm3/s

badruimte ≥ 14 dm3/s

opstelplaats kooktoestel ≥ 21 dm3/s
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Vanwege de grotere ventilatiehoeveelheden in relatie tot 
het ruimtevolume ligt het LI;A hoger dan in de slaapkamer. 
Ook in deze situatie blijft de waarde constant. Het LI;A;k 
wordt bepaald na correctie voor het volume en ligt 2 tot  
4 dB hoger dan het LI;A.

nieuwe eis BouwBesluiT 2012 realisTisch?
De eis in Bouwbesluit 2012 is voor ruimten met een volu-
me groter dan 25 m3 strenger dan de bestaande GIW-
richtlijn. Dit komt doordat het gemiddelde installatie-
geluidniveau (LI;A) van het verblijfsgebied gecorrigeerd 
wordt voor het volume, om te komen tot het karakteristie-
ke installatiegeluidniveau (LI;A;k). Bij een toenemend volu-
me neemt het LI;A;k toe bij een gelijk blijvend LI;A. Momen-
teel voldoet een ruime meerderheid van de gerealiseerde 
nieuwe woningen al niet aan de GIW-richtlijn, en daar-
mee dus zeker niet aan Bouwbesluit 2012.

In met name grotere ruimten met een opstelplaats voor 
een kooktoestel (lees: de woonkamer met open keuken) 
wordt het lastig om te voldoen aan de nieuwe eis, zoals 
hiervoor aan de hand van een parameterstudie is geïllus-
treerd. Zelfs indien de geluidoverdracht via de bouwkun-
dige constructies beperkt is en bij een goed ontworpen en 
zorgvuldig uitgevoerd kanalensysteem met voldoende 
demping, vormt het stromingsgeluid van de ventielen een 
geluidbron in de ruimte. Bij systeem D zijn vaak vijf (of 
meer) ventielen aanwezig, bijvoorbeeld drie toevoer- en 
twee afvoerventielen.

Hoewel de eis strenger is voor grotere ruimten, worden 
klachten ten gevolge van het installatiegeluidniveau met 
name ’s nachts in de slaapkamers ondervonden. Over-
dag wordt het installatiegeluid gemaskeerd door het 
geluid van activiteiten in en om het huis, maar ’s nachts 
is er minder achtergrondgeluid en ondervindt men meer 
hinder.

De eis in Bouwbesluit 2012 met als toetsingsgrootheid 
LI;A;k komt voort uit het principe van de vrije indeelbaar-
heid. Na oplevering worden het kanalenverloop en de 
positie van ventielen in de ruimte echter nauwelijks nog 
gewijzigd. Met name voor systeem D (mechanische toe- 
en afvoer van ventilatielucht) is de vrije indeelbaarheid 

beperkt. Gelet op de beleving van de gebruiker, is een eis 
aan het installatiegeluidniveau LI;A op basis van het wer-
kelijke ruimtevolume realistischer.

Bij studio’s (eenkamerappartementen) wordt de nieuwe 
installatiegeluideis in Bouwbesluit 2012 ook moeilijk haal-
baar. Bij deze kleine woningen komt  de technische ruim-
te veelal rechtstreeks uit in een verblijfsruimte/-gebied, 
net als de badkamer/toiletruimte (met afvoerventiel). 
Gezien de korte afstand van het systeem tot het verblijfs-
gebied vindt weinig geluiddemping plaats en wordt het 
geluidniveau in de ontvangruimte hoger. Daarnaast is de 
geluidoverdracht via de bouwkundige constructies (met 
deuropening) zeker niet te verwaarlozen. Dit vraagt de 
nodige aandacht om te voldoen aan de eisen.

conclusie
Om de geluidhinder van installaties in de eigen woning te 
beperken, is in Bouwbesluit 2012 een nieuwe eis opgeno-
men. In de oude GIW-regeling gold al een grenswaarde 
voor het installatiegeluidniveau ten gevolge van de eigen 
installaties. Men zou dus kunnen denken dat er weinig 
verandert voor de praktijk, behalve dat er nu naast de 
bestaande richtlijn ook een wettelijke eis geldt. Inhoude-
lijk komen ze echter niet geheel met elkaar overeen. Dit 
komt door het principe van ‘vrije indeelbaarheid’ en de 
bijbehorende toetsingsgrootheid: het karakteristieke 
installatiegeluidniveau per verblijfsgebied.

De eis in Bouwbesluit 2012 is voor ruimten met een volu-
me groter dan 25 m3 (±9,6 m2) strenger dan de bestaande 
GIW-richtlijn, vanwege een correctieterm voor het volu-
me. De nieuwe eis sluit daardoor minder goed aan bij de 
werkelijke beleving van de bewoner. Momenteel voldoet 
een ruime meerderheid van de gerealiseerde nieuwe 
woningen al niet aan de GIW-richtlijn, en daarmee dus 
zeker niet aan Bouwbesluit 2012.

Het resulterende installatiegeluidniveau in een ruimte is 
afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de geko-
zen ventilatie-unit, het kanalenverloop en de bouwkundi-
ge constructies. Om te voldoen aan de nieuwe eis is een 
goed bouwkundig en installatietechnisch ontwerp nood-
zakelijk en is een zorgvuldige uitvoering onontbeerlijk. n
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