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Chronologisch overzicht Belgische wetgeving

1. ARAB art. 55 – 58 (sinds 1975)

2. KB van 10 oktober 2012 betreffende de algemene basiseisen waaraan 

arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

Afdeling IV Verluchting

3. Artikel in Veiligheidsnieuws 

oktober 2013

4. Wijzigingen door het KB van 25 maart 2016 in de afdeling IV Luchtverversing

5. Tekortkomingen en praktische problemen 



K.B. van 10 oktober 2012 

• Over voldoende zuivere lucht beschikken, rekening 

houdend met de werkmethoden en de door de 

werknemers te leveren lichamelijke inspanningen

• Toevoer van verse lucht 30 m³ lucht per uur per 

werknemer

• Rekening houden met de wetenschappelijke normen 

betreffende de relatieve vochtigheid.

Probleem:

• wat is “voldoende zuivere lucht”

• hoe het debiet meten

• welke normen voor relatieve vochtigheid.



Veel breder dan “luchtverversing”

Indoor air en gezondheid
Epidemiologisch en experimenteel onderzoek

Blootstelling

Indoor air quality

meerdere parameters

afhankelijk van:

• Indoor emissies (chemisch, 

biologisch)

– Mens (bio-effluenten)

– Uitrusting, toestellen

– Kuisproducten, 

luchtverfrissers

• Mate van ventilatie, verdunning

• Outdoor air quality

+ interacties

Effect

• Klachten, symptomen

• Virale luchtwegaandoening

• Absenteïsme

• Cognitieve performantie

• Productiviteit

• Lange termijn aandoeningen

Confounding door klimaat- en 

psychosociale factoren



Vanden Avenne & Geens, 2012

Onderzoek naar symptomen bij 450 kantoormedewerkers 

in Vlaanderen

30 % vermoeidheid, slaperigheid

29 % hoofdpijn

28 % verstopte neus

22 % irritatie aan de ogen

19 % droge keel

Vergelijkbaar met de grote kantoorstudies in het buitenland 

(o.a. Europees project Officair)



Self-reported health and comfort in ‘modern’ office buildings: first

results from the European OFFICAIR study.

P. M. Bluyssen et al. Indoor Air 2016; 26: 298–317

7441 office workers in 167 office building in 8 countries

36 %: air quality “unsatisfactory”





Health based criteria: optimum, limieten voor 

“relatieve vochtigheid” en “voldoende zuivere lucht”

Besluiten van het wetenschappelijk onderzoek

Relatieve vochtigheid > 40 %

• Irritatie ogen, luchtwegen

• Versterkt door irriterende stoffen, beeldschermwerk

• Statische elektriciteit

• Infecties door virussen met een lipidenomhulsel (influenza, para-

influenza, corona, RSV)

Relatieve vochtigheid < 60 %

• Infecties door virussen zonder een lipidenomhulsel (adeno, rhino)

• Stofmijt

• Schimmels

CO2 < 800 ppm (als indicator, proxy, surrogaat van indoor air quality)

• Klachten, symptomen

• Absenteïsme, luchtweginfecties

• Effect op cognitieve performantie, concentratie, leerprestaties



Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate 

CO2 concentrations on human decision-making performance.

Satish U, Mendell MJ, Shekhar K, Hotchi T, Sullivan D, Streufert S, Fisk WJ.

Environ Health Perspect. 2012 Dec;120(12):1671-7.



Associations of cognitive function scores with carbon dioxide, ventilation, and 

volatile organic compound exposures in office workers: a controlled exposure 

study of green and conventional office environments.

Allen et al.     Environmental Health Perspectives 2016; 124(6):805-812

conventional 950 ppm CO2

green 750 ppm CO2

green + 500 - 600 ppm CO2



Effects of exposure to carbon dioxide and bioeffluents on perceived air 

quality, self-assessed acute health symptoms, and cognitive performance.

X. Zhang, P. Wargocki, Z. Lian,C. Thyregod

Indoor Air 2017; 27: 47–64



Physiological responses during exposure to carbon dioxide and

bioeffluents at levels typically occurring indoors.

X. Zhang, P. Wargocki, Z. Lian

Indoor Air 2017; 27: 65–77



Association of carbon dioxide with indoor air pollutants and exceedance 

of health guideline values.

Olivier Ramalho, et al. Building and Environment 2015; 93:115-124



Association of carbon dioxide with indoor air pollutants and exceedance 

of health guideline values.

Olivier Ramalho, et al. 

Building and Environment 93 (2015) 115-124

Correlations between concentrations of carbon dioxide (CO2) and 

indoor air pollutants within two measurement campaigns in France (567 

dwellings and 310 nurseries, kindergartens and elementary schools).

In dwellings, the weekly averaged concentration of CO2 was positively 

and significantly correlated with formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, 

benzene and particulate matter (PM 2.5 and PM 10 fractions). 

The optimum CO2 concentration threshold that maximizes exceedance 

detection probability ranges from 660 ppm to 890 ppm depending on 

the pollutant.



Max von Pettenkofer, 1858:

“A series of examinations have resulted in the 

conviction that one volume of carbonic acid in 

1000 volumes of room air indicates the limits 

which divide good from bad air, always provided 

that man is the only source of carbonic acid in the 

space in question.”

“If I had a nuisance in my room I should be a fool 

if I kept it there and trusted to stronger ventilation.

The rational way is to do away with the pollutions 

not to keep them and to fight them by ventilation”



Besluiten van het wetenschappelijk onderzoek
Ideaal:

• Ventilatie zodat CO2 concentratie < 800 ppm

• Relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60 %

Verschil met de bouwnormen
• Criteria van de bouwnormen (energieprestaties van gebouwen) zoals EN 

15251 (2007) houden enkel rekening met klachten (geurhinder), niet met de 

andere effecten zoals infecties, absenteïsme en performantie.

• Men gebruikt standaard Categorie 3 (aanvaardbaar): 800 ppm boven 

achtergrond = 30 % ontevredenen.

• Officair 2013: “revisie van de criteria van EN 15251 is nodig”.

Men moet het breder kijken dan ventilatiedebiet en CO2: kijken naar de globale 

indoor air quality (ozon, VOC’s, formaldehyde, PM2,5,…), en de indoor en outdoor 

bronnen van de verontreiniging.

Brongerichte aanpak !!!



Nieuwe wetgeving: K.B. van 25 maart 2016

Art 36: 

“de werknemers moeten in de werklokalen over voldoende 

verse lucht beschikken”

• < 800 ppm CO2

• indien de werkgever kan aantonen dat dit om objectieve 

en gegronde redenen niet mogelijk is: < 1200 ppm CO2

De wetgeving verplicht een doel, niet het toepassen van 

bepaalde technieken.

De werkgever bepaalt zelf hoe hij het doel haalt (technisch, 

organisatorisch).



“Objectieve en gegronde redenen”

De werkgever moet: 

• een gedocumenteerd onderzoek uitvoeren naar alle 

technische en organisatorische mogelijkheden om de 

CO2 concentratie te beperken tot 800 ppm;

• een motivatie geven waarom deze oplossingen niet 

mogelijk zijn;

• hierover het advies vragen van de bevoegde 

preventieadviseur en van het Comité Preventie en 

Bescherming;

• bij discussie het probleem voorleggen aan de bevoegde 

sociaal inspecteur van arbeidsinspectie.

Geval per geval benadering.



Art 38:

Indien een luchtverversingsinstallatie        

wordt gebruikt: voldoen aan voorwaarden

1. Verse lucht gelijkmatig verdelen over de werklokalen

2. Geen hinder door temperatuurschommelingen, tocht, 

lawaai of trillingen

3. Over de werkdag gemiddelde relatieve vochtigheid

– tussen 40 en 60 % tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is

– tussen 35 en 70 % indien de lucht geen chemische of biologische 

agentia bevat die een risico kunnen vormen

4. Goed onderhouden en gereinigd worden (geen bron van 

verontreiniging of besmetting)

5. Voorzien van een controlesysteem om storingen te melden

6. Regelmatig gecontroleerd door een bevoegd persoon



Tekortkomingen

• Niets over risico-identificatie en -evaluatie

• Niets over bronaanpak (emissiebeperking)

• Niets over andere polluenten

– Intern: ozon, VOC’s, schimmels

– Extern: fijn stof, roetdeeltjes, stikstofoxiden

• Geen specificaties voor de CO2 metingen 

(plafondwaarde, geen middelingsduur, absolute waarde)

• Geen concrete bepalingen voor “hinder door 

temperatuurschommelingen, tocht, lawaai of trillingen”

• Geen voorbeelden van “Objectieve en gegronde 

redenen”

• Geen Code van goede praktijk.



Vlaams binnenmilieubesluit van 2004
publiek toegankelijke gebouwen





Problemen

• Bestaande gebouwen en gebouwen in uitvoering: geen 

overgangsperiode, geen overgangsmaatregelen .

• Nieuwbouw: architecten willen debieten i.p.v. CO2 

concentratie (juridische aansprakelijkheid)

• Energieprestaties van gebouwen

• Aanpassingen moeilijk uitvoerbaar in sommige bestaande 

gebouwen (technische haalbaarheid)

• Kosten van bijkomende ventilatie (installatie en werking)

• Stijgende en wisselende achtergrondconcentratie (steden)

• Lokalen met wisselende bezetting zoals vergaderzalen 

(concentratiegestuurde ventilatie)

• Restaurants, concertzalen



Prof. Dr.Theo Compernolle, 2014



Bedankt voor uw aandacht.


