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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Deze richtlijn heeft tot doel om, op verzoek van de aanvrager, vast te stellen of de door de 
aanvrager op de markt gebrachte ventilatieroosters toegepast in uitwendige 
scheidingsconstructies voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit.   

De toetsing aan deze richtlijn resulteert in het opstellen van een SKH BB-
aansluitingsdocument van de beoordeelde ventilatieroosters. Dit document stelt de 
aanvrager in staat om aan zijn afnemers aan te tonen dat, mits toegepast volgens de 
voorwaarden zoals vermeld in het SKH BB-aansluitdocument, de door hem geleverde 
ventilatieroosters toegepast in uitwendige scheidingsconstructies, voldoen aan het 
Bouwbesluit. 

Daar waar sprake is van CE-markering van producten wordt voor het vaststellen van de 
aansluiting met het Bouwbesluit gebruik gemaakt van de waarden zoals opgenomen in de 
prestatieverklaring van de betreffende producent. 

Tevens vermeldt deze richtlijn de eisen die gesteld worden aan de certificatie instellingen, 
die voor het toepassingsgebied van deze richtlijn beschikken over een accreditatie door de 
Raad voor Accreditatie, en de procedure die gevolgd moet worden voor de behandeling van 
een aanvraag c.q. instandhouding van het BB-aansluitdocument. 

Naast de eisen die in deze richtlijn zijn vastgesteld, stelt de certificatie instellingen 
aanvullende eisen in de zin van algemene procedure-eisen, zoals vastgelegd in het -
reglement van de certificatie instelling.  

Het techniekgebied van de richtlijn is C8 Ventilatieroosters. 

1.2 Toepassingsgebied 

Deze richtlijn aansluiting Bouwbesluit en het SKH BB-aansluitdocument hebben betrekking 
op voorzieningen voor de natuurlijke toevoer van verse lucht met behulp van een afsluitbaar 
ventilatierooster toegepast in uitwendige scheidingsconstructies. In de ventilatieroosters 
kunnen al dan niet speciale geluiddempende voorzieningen zijn aangebracht (suskasten). 

1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze richtlijn is geen 
geharmoniseerde Europese norm van toepassing.  

Op materialen en/of componenten toegepast in een ventilatierooster kan een 
geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing zijn. Ten aanzien van de essentiële 
kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm 
dient voor de materialen en/of componenten toegepast in ventilatieroosters uitgegaan te 
worden van de waarden zoals opgenomen in de Prestatieverklaring van de betreffende 
producent. 
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1.4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit  

Op basis van deze richtlijn worden erkende BB-aansluitdocumenten afgegeven. Erkende BB-
aansluitdocumenten vallen conform Bouwbesluit art. 1.11 onder de erkende 
kwaliteitsverklaringen. 

1.5 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten 

Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden 
overgelegd om aan te tonen dat uitwendige scheidingsconstructies voorzien van 
ventilatieroosters aan de in deze Richtlijn opgenomen eisen van het Bouwbesluit voldoen, 
dienen deze opgesteld te zijn door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde 
accreditatienorm, te weten: 

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten certificeren 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat 
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van 
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden 
overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 SKH BB-aansluitdocument 

Op basis van deze richtlijn worden erkende SKH BB-aansluitdocumenten afgegeven. De 
uitspraken in deze documenten zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 van deze richtlijn. 

Op de website van de SKH (www.SKH.org) staat het model van het af te geven  

SKH BB-aansluitdocument vermeld dat voor deze richtlijn van toepassing is. De af te geven  

SKH BB-aansluitdocumenten moeten met dit model overeenkomen. 

Indien wijzigingen van de indeling en/of teksten van de erkende BB-aansluitdocumenten 
voorgelegd zijn aan de HCB en indien instemming verkregen is, wordt voor die documenten 
tevens voldaan aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting 
Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl).  

http://www.bouwkwaliteit.nl/
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2. TOETSINGSONDERZOEK 

Voor afgifte van het BB-aansluitdocument wordt een toetsingsonderzoek uitgevoerd. 

2.1 Start van het onderzoek 

De aanvrager geeft de prestaties van zijn product/systeem aan voor het opstellen van het 
BB-aansluitdocument en levert de daarvoor benodigde documenten en onderbouwing aan. 
Waar van toepassing verstrekt hij de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de 
‘technische specificatie’ zoals die wordt opgenomen in het af te geven BB-aansluitdocument. 

2.2 Toetsingsonderzoek 

Ten behoeve van het opstellen van het BB-aansluitdocument voert de certificatie instelling 
onderzoek uit. Tot het toetsingsonderzoek behoren: 

 Beoordeling van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij de 
certificatie-instelling nagaat of de ventilatieroosters toegepast in uitwendige 
scheidingsconstructies voldoen aan de in deze richtlijn genoemde prestatie-eisen uit het 
Bouwbesluit; 

 (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de ventilatieroosters toegepast in uitwendige 
scheidingsconstructies voldoen aan de in deze richtlijn genoemde prestatie-eisen uit het 
Bouwbesluit; 

 Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier; 

 Vaststelling van de toepassingsvoorwaarden. 

2.3 Verlening SKH-BB-aansluitdocument 

De resultaten van het toetsingsonderzoek worden door de certificatie instelling vastgelegd in 
een dossier. Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de richtlijn gestelde eisen 

 Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd 

De beslissing over verlening van een BB-aansluitdocument moet plaats vinden door een 
daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het toetsingsonderzoek betrokken is 
geweest. Op basis van de beoordeling wordt door de beslisser besloten of het BB-
aansluitdocument kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken 
vereist zijn voordat het BB-aansluitdocument kan worden verleend. De beslissing moet 
traceerbaar zijn vastgelegd. 

Door het verlenen van het BB-aansluitdocument verklaart SKH dat de uitwendige 
scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters voldoen aan de in het BB-
aansluitdocument opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits: 

- wordt voldaan aan de technische specificatie en toepassingsvoorwaarden van het 
BB-aansluitdocument; 

- de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructies voorzien van 
ventilatieroosters geschiedt overeenkomstig de in het BB-aansluitdocument vastgelegde 
voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

2.4 Geldigheidsduur SKH-BB-aansluitdocument 

Zolang het BB-aansluitdocument geldig is mag de producent hiervan gebruik maken om aan 
te tonen dat het product/systeem voldoet aan de in het BB-aansluitdocument opgenomen 
bepalingen van het Bouwbesluit. 
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De geldigheidsduur van het BB-aansluitdocument wordt geregeld in de reglementen van de 
certificatie- instelling maar is niet langer dan 5 jaar. Na beëindiging van de geldigheid van het 
BB-aansluitdocument vindt door de certificatie-instelling een herbeoordeling van het product 
en de aansluiting met het Bouwbesluit plaats. Bij tussentijdse wijziging van het Bouwbesluit 
beoordeelt de certificatie-instelling de gevlogen ervan en past, daar waar nodig, het BB-
aansluitdocument daarop aan. 
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3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan de uitwendige 
scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters in de toepassing moeten voldoen, 
evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. 

3.1 Aansluittabel Bouwbesluit  

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit opgenomen die aan 
uitwendige scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters in de toepassing worden 
gesteld. In de af te geven BB-aansluitdocumenten zal de aansluittabel moeten worden 
overgenomen zoals die is opgenomen in bijlage A. 

 

Beschouwde 
afdelingen van 
het Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning Woon-
gebouw 

Ander 
gebouw 

Eventueel 
verder 
verwijzingspad 

Algemene sterkte 
van de 
bouwconstructie 

2.1 2.2 

2.3 

2.4 

 

1-2 

1-3 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

NEN-EN 1990 
(incl. NB)  

NEN-EN 1991-
1-1/4 (incl. NB) 

NEN-EN 1993-
1-1 (incl. NB) 

NEN-EN 1999-
1-1 (incl. NB) 

Beperking van 
ontwikkeling van 
brand en rook 

(facultatief) 

2.9 2.67 

 

2.68 

2.70 

1 

1-2 

5 

1-2 

x 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

- 

x 

x 

x 

NEN-EN 
13501-1 

Inbraakwerendheid 
(facultatief) 

2.15 2.130  x x - NEN 5087 en 
NEN 5096 

Bescherming 
tegen geluid van 
buiten (art. 3.4 
facultatief) 

3.1 3.2 

3.3 

 

3.4 

 

1/3-5 

1-5 

1-4 

x 

x 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

- 

x 

x 

NEN 5077 

Wering van vocht 3.5 3.21 1 x x x NEN 2778 

Luchtverversing  3.6 3.29 

 

3.30 

3.31 

3.34 

 

1-2/4-7 

3-7 

 

 

1-5/7-8 

1-2/4-
5/7-8 

x 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

- 

x 

x 

x 

- 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

NEN 1087 

 

 

Bescherming 
tegen ratten en 
muizen 

3.10 3.69 1-3 x x x  

Energiezuinigheid 5.1 5.3 

5.4 

8 

1 

1-2 

x 

x 

- 

x 

x 

- 

x 

- 

x 

 

NEN 2686 
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Opmerkingen bij aansluittabel 

1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” 
 aangegeven. 

 Uitwendige scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters die voldoen aan de 
 eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens aan de eisen voor “verbouw”. Vanuit die 
 optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader uitgewerkt. 

2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB-afdeling de relevante BB-
 artikelen en -leden nader uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-
 artikelen/leden van toepassing op alle (drie) typen  bouwwerken (woning, 
 woongebouw en andere gebouwen). 

3. Voor de relevante leden bij een artikel betreffende een gebruiksfunctie die valt onder
  “ander gebouw” dient het Bouwbesluit geraadpleegd te worden. 

3.2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid  

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd. 2.1 

3.2.1 Sterkte bouwconstructie; BB-artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 

Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.2, 
BB-art. 2.3, leden 1-2 en BB-art. 2.4, leden 1-2.  

 

Grenswaarde 

Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele 
belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 

 

Bepalingsmethoden 

Beoordeelt wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van de 
ventilatieroosters, toegepast in uitwendige scheidingsconstructies, juist zijn bij de 
belastinggevallen en belastingcombinaties, bepaald overeenkomstig de in tabel 1 vermelde 
Eurocodes. Hierbij wordt nagegaan voor welke toepassingen de ventilatieroosters geschikt 
zijn. 

 

Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Staalconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1/4* NEN-EN 1993-1-1* 

Aluminiumconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-1/4* NEN-EN 1999-1-1* 

* inclusief nationale bijlage 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de sterkte van de 
ventilatieroosters in de toepassingshoogte voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor uitvoeringsvoorbeelden van ventilatieroosters, 
toegepast in uitwendige scheidingsconstructies, aan dat deze voldoen aan de in het 
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Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de algemene sterkte van de bouwconstructie 
en welke voorwaarden hiervoor gelden.  

 

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
(FACULTATIEF) 

3.2.2 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 

Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1 voor woningen/woongebouwen en 
andere gebouwen (met uitzondering van overige gebruiksfunctie) en leden 1-2 voor andere 
gebouwen met een overige gebruiksfunctie. 

 

Grenswaarde 

De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. 

 

Bepalingsmethode 

De brandklasse en rookklasse dienen bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brand- en 
rookklasse van de ventilatieroosters, die grenzen aan de binnenlucht, in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan van de ventilatieroosters aangeven dat deze voldoen aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van 
zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht en welke voorwaarden 
hiervoor gelden. 

3.2.3 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 

Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, lid 5. 

 

Grenswaarde 

De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. 

 

Bepalingsmethode 

De brandklasse dient bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brand- en 
rookklasse van de ventilatieroosters, die grenzen aan de buitenlucht, in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
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BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan van de ventilatieroosters aangeven dat deze voldoen aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandklasse van de zijden van 
constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht en welke voorwaarden hiervoor 
gelden. 

3.2.4 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70  

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke 
ruimte zijn overeenkomstig BB-art. 2,70, lid 1 vrijgesteld van de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.67 t/m 2.69. Onverminderd het eerste lid van BB-art. 2.70 is voor 
een aantal in BB-tabel 2.66 nader aangegeven gebruiksfuncties op ten hoogste 10% van de 
totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, BB-art. 2.67 niet van toepassing. 

 

Grenswaarde 

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor 
geen beschermde vluchtroute voert, is vrijgesteld. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan vermelden dat ventilatieroosters als onderdeel van de 
uitwendige scheidingsconstructie dienen te worden beschouwd als vrijgesteld in relatie tot de 
beperking van het ontwikkelen van brand en rook. Van de ventilatieroosters zal in dat geval 
op ruimteniveau beoordeeld moeten worden of aan de eis van het Bouwbesluit ten aanzien 
van vrijstelling is voldaan. 

 

INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.15 (FACULTATIEF) 

3.2.5 Reikwijdte; BB-artikel 2.130  

Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in 
woningen en in woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.130 voor woningen/woongebouwen. 

 

Grenswaarde 

De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 

 

Bepalingsmethode 

Van de ventilatieroosters die in hun toepassing overeenkomstig NEN 5087 als bereikbaar 
aangemerkt worden, dient de weerstandsklasse te worden bepaald overeenkomstig  
NEN 5096. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de inbraakwerendheid 
van de ventilatieroosters in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. 
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BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan van de ventilatieroosters aangeven dat deze voldoen aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de inbraakwerendheid en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 

3.3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid  

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-AFD. 3.1 

3.3.1 Geluid van buiten; BB-artikel 3.2 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.2. 

 

Grenswaarde 

De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie heeft een 
minimum van 20 dB. 

 

Bepalingsmethode 

De karakteristieke geluidwering van de bouwconstructie (ruimte niveau) dient te worden 
bepaald volgens NEN 5077.  

 

Toelichting bepalingsmethode 

De geluidwerende prestaties van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructie onderdelen, waarin ventilatieroosters zijn opgenomen, dient te worden bepaald 
overeenkomstig de EN-ISO 140-3 conform artikel 4.11 van NEN-EN 14351-1.De resultaten 
van deze bepaling dienen te worden gebruikt voor de bepaling van de karakteristieke 
geluidwering van de ventilatieroosters, opgenomen in gevelelementen, conform NEN 5077. 

 

In de publicatie “Rekenmethode GGG ‘97” van de intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica 
van grote gemeenten is aangegeven hoe de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie (GA;k) kan worden berekend, indien de geluiddemping van de 
onderdelen van de buitengevel (GA) ,zoals die van ventilatieroosters, bekend is. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt de prestaties met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering van ventilatieroosters en of toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters 
toegepast in uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt voor uitvoeringsvoorbeelden van ventilatieroosters de 
karakteristieke geluidwering (RA). Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige 
scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters worden opgenomen die voldoen aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van geluidwering tegen geluid van buiten 
en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
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3.3.2 Industrie-, weg- of spoorweglawaai; BB-artikel 3.3 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.3, leden 1/3-5 voor woningen/woongebouwen en leden 1-5 voor 
andere gebouwen. 

 

Grenswaarden 

1 De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een 
verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen de in het hogere-
waardenbesluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, 
weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of 
spoorweglawaai. 

2 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een 
verblijfsruimte is maximaal 2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde 
karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 

 

Bepalingsmethode 

De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 

 

Toelichting bepalingsmethode 

De geluidwerende prestaties van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructie onderdelen, waarin ventilatieroosters zijn opgenomen, dient te worden bepaald 
overeenkomstig de EN-ISO 140-3 conform artikel 4.11 van NEN-EN 14351-1.De resultaten 
van deze bepaling dienen te worden gebruikt voor de bepaling van de karakteristieke 
geluidwering van de ventilatieroosters, opgenomen in gevelelementen, conform NEN 5077. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt de prestaties met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering van ventilatieroosters en of toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters 
toegepast in uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt voor uitvoeringsvoorbeelden van ventilatieroosters de 
karakteristieke geluidwering (RA). Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige 
scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters worden opgenomen die voldoen aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van geluidwering tegen geluid van buiten 
en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.3.3 Luchtvaartlawaai; BB-artikel 3.4 (facultatief)  

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.4, leden 1-4. 
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Grenswaarden 

1 De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie is niet 
kleiner dan 30 dB. 

2 Het karakteristiek geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB. 

3 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een 
verblijfsruimte is maximaal 2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde 
karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 

 

Bepalingsmethode 

De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 

 

Toelichting bepalingsmethode 

De geluidwerende prestaties van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructie onderdelen, waarin ventilatieroosters zijn opgenomen, dient te worden bepaald 
overeenkomstig de EN-ISO 140-3 conform artikel 4.11 van NEN-EN 14351-1.De resultaten 
van deze bepaling dienen te worden gebruikt voor de bepaling van de karakteristieke 
geluidwering van de ventilatieroosters, opgenomen in gevelelementen, conform NEN 5077 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt de prestaties met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering van ventilatieroosters en of toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters 
toegepast in uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan voor uitvoeringsvoorbeelden van ventilatieroosters de 
karakteristieke geluidwering (RA) vermelden. Daarnaast kunnen voorbeelden van uitwendige 
scheidingsconstructies voorzien van ventilatieroosters worden opgenomen die voldoen aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van geluidwering tegen geluid van buiten 
en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

 

WERING VAN VOCHT; BB-AFD. 3.5 

3.3.4 Wering van vocht van buiten; Prestatie-eis BB artikel 3.21 

Uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB- art. 3.21, lid 1. 

 

Grenswaarde 

Uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte 
moeten waterdicht zijn. 

 

Bepalingsmethode 

De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
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Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de waterdichtheid van 
ventilatieroosters toegepast in uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters, 
toegepast in uitwendige scheidingsconstructies, aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de wering van vocht van buiten en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 

 

LUCHTVERVERSING; BB-AFD. 3.6  

3.3.5 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte; BB-artikel 3.29 

De voorziening voor luchtverversing moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 3.29, leden 1-2/4-7 voor woningen/woongebouwen en leden 3-7 voor overige 
gebouwen.  

 

Grenswaarde 

De voorziening voor luchtverversing heeft een capaciteit van ten minste 0,7 dm3/s per m2 
vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s. 

 

Bepalingsmethode 

De capaciteit van de voorziening wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de capaciteit van de 
luchtverversing van de ventilatieroosters toegepast in uitwendige scheidingsconstructies, 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eis en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument  

Het BB-aansluitdocument geeft voor toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters, 
opgenomen in een uitwendige scheidingsconstructie, de capaciteit van de luchtverversing en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.3.6 Thermisch comfort; BB-artikel 3.30 

De toevoer van verse lucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 3.30.  

 

Grenswaarde 

De toevoer van verse lucht veroorzaakt een luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. 

 

Bepalingsmethode 

De luchtsnelheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  
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Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot het thermisch comfort 
van de ventilatieroosters toegepast in uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in 
het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de 
eisen voor deze toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument  

Het BB-aansluitdocument vermeldt van toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters, 
opgenomen in een uitwendige scheidingsconstructie, dat de luchtsnelheid niet groter is dan 
0,2 m/s en daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde vermeld in het bouwbesluit. 

3.3.7 Regelbaarheid; BB-artikel 3.31 

De capaciteit van een voorziening voor luchtverversing moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 3.31.  

 

Grenswaarde 

De voorziening voor luchtverversing heeft een laagste stand van ten hoogste 10% van de 
capaciteit. 

 

Bepalingsmethode 

De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de regelbaarheid van 
de ventilatieroosters toegepast in uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de 
eisen voor deze toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument  

Het BB-aansluitdocument vermeldt van toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters, 
opgenomen in een uitwendige scheidingsconstructie, dat de capaciteit regelbaar is en 
voldoet aan de grenswaarde vermeld in het bouwbesluit. 

3.3.8 Luchtkwaliteit; BB-artikel 3.34 

De toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 3.34, leden 1-5/7-8 voor woningen en woongebouwen en leden 
1-2/4-5/7-8 voor overige gebouwen 

 

Grenswaarde 

Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht, uit een verblijfsgebied 
of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, moet 
rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd. 

 

Bepalingsmethode 

De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  
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Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de capaciteit van de 
toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht van de ventilatieroosters toegepast in 
uitwendige scheidingsconstructies voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of 
deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument  

Het BB-aansluitdocument vermeldt van toepassingsvoorbeelden van ventilatieroosters, 
opgenomen in een uitwendige scheidingsconstructie, dat de capaciteit van de toevoer van 
verse lucht en de afvoer van binnenlucht voldoet aan de grenswaarde vermeld in het 
bouwbesluit. 

 

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-AFD. 3.10 

3.3.9 Openingen; Prestatie-eis BB artikel 3.69 

Openingen in scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eis zoals 
aangewezen in BB-art. 3.69, leden 1-3. 

 

Grenswaarde 

Openingen mogen niet breder zijn dan 0,01 m. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de uitwendige scheidingsconstructies voorzien van 
ventilatieroosters, in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen.  

 

BB-aansluitdocument 

In het BB-aansluitdocument wordt verklaard dat de uitwendige scheidingsconstructies 
voorzien van ventilatieroosters voldoen aan de eis van het Bouwbesluit ten aanzien van 
openingen in scheidingsconstructies en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.4 Technischer bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu  

 

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 

3.4.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 

Aan ventilatieroosters worden geen eisen gesteld ten aanzien van de warmteweerstand 
zoals aangewezen in BB-art. 5.3, lid 8. 

 

Grenswaarde 

De eisen met betrekking tot de warmte weerstand van uitwendige scheidingsconstructies 
zoals omschreven in het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op een 
oppervlakte aan scheidingsconstructies (waaronder ventilatieroosters), waarvan de 
getalwaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie  
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BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt dat bij de toepassing van ventilatieroosters er voor 
gezorgd dient te worden dat het deel van het oppervlak aan scheidingsconstructies, 
waaronder ventilatieroosters, waaraan geen eisen worden gesteld ten aanzien van de 
warmteweerstand, niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. 

3.4.2 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 

De luchtvolumestroom moet voldoen aan de prestatie-eisen van BB-art. 5.4 lid 1 voor 
woningen/woongebouwen en lid 1-2 voor andere gebouwen. 

 

Grenswaarde 

Het binnen de thermische schil gelegen deel van een gebouw (waarin zich verblijfsgebieden, 
toilet- en badruimten bevinden) mag geen grotere luchtvolumestroom dan 0,2 m3/s hebben.  

 

Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 

 

Toelichting bepalingsmethode 

Volgens NEN-EN 14351-1 moet de luchtdoorlatendheid van ramen, deuren en kozijnen in 
uitwendige scheidingsconstructies (inclusief de aansluiting van de daarin opgenomen 
ventilatieroosters) worden bepaald door beproeving overeenkomstig NEN-EN 1026. Volgens 
NEN-EN 14351-1 moet het resultaat worden weergegeven volgens de bepalingen in NEN-
EN 12207. Het resultaat moet worden vertaald naar de prestaties volgens NEN 2686. Op 
basis van deze resultaten kan voor de aansluiting van het ventilatierooster een inschatting 
worden gemaakt of het aannemelijk is dat de ten hoogste toegestane luchtdoorlatendheid (of 
de in de energie-prestatieberekening op te geven waarde) niet wordt overschreden.  

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt de maximale bijdragen aan de luchtvolumestroom van 
ventilatieroosters, opgenomen in een uitwendige scheidingsconstructie. 

 

BB-aansluitdocument  

Het BB-aansluitdocument kan voor uitvoeringsvoorbeelden van ventilatieroosters 
opgenomen in een uitwendige scheidingsconstructie vermelden wat de maximale bijdragen 
aan de luchtvolumestroom bedraagt en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
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4. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

4.1 Algemeen 

De certificatie instelling moet voor het toepassingsgebied (paragraaf1.2) van deze richtlijn 
beschikken over een accreditatie door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-
ISO/IEC 17065. 

De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij het toetsingsonderzoek worden 
gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: 

 De algemene regels voor het uitvoeren van het toetsingsonderzoek, te onderscheiden 
naar: 

 De wijze waarop aanvragers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 

 De uitvoering van het onderzoek; 

 De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek; 

 De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

 De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik 
van certificaten, certificatiemerk pictogrammen en logo’s; 

 De regels bij beëindiging van een BB-aansluitdocument; 

 De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van 
de certificatie-instelling. 

4.2 Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek 

Het bij het, overeenkomstig hoofdstuk 2 van de richtlijn uit te voeren toetsingsonderzoek, 
betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toetsingsonderzoek en 
rapporteren omtrent de uitkomsten daarvan.  

 Beoordelaar: belast met de beoordeling van het door de uitvoerder aangeleverde 
rapportage van het uitgevoerde toetsingsonderzoek.  

 Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toetsingsonderzoeken. 
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4.3 Kwalificatie-Eisen 

Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor 
het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, 
expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen: 

 

Personeel 
toetsingsonderzoek 

Opleiding Kennis en Ervaring 

Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau 

 

 Productie en toepassing van 
ventilatieroosters  of gelijkwaardig  

 Opleiding auditor NEN-EN-ISO 9001 

 Tweejarige ervaring in gevelindustrie of 
daaraan gelijkwaardig 

Beoordelaar HBO-niveau  Bouwkundig of andere type opleiding of 
gelijkwaardig 

 Productie en toepassing ventilatieroosters 

 Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend 
niveau in de gevelindustrie of daaraan 
gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-niveau  

 

 Managementervaring of gelijkwaardig 
Attestering of gelijkwaardig 

 Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

 Kennis van relevante toetsingssystematiek 

Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door 
toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt 
op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
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NEN 2686:1988+A2:2008 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - 
Meetmethode 

NEN 2778:1991+A4:2011 Vochtwering in gebouwen - 
Bepalingsmethoden 

NEN 5077:2006+C3:2012 

 

Geluidwering in gebouwen - 
Bepalingsmethoden voor de grootheden 
voor geluidwering van uitwendige 
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, 
contactgeluidisolatie, geluidniveaus 
veroorzaakt door installaties en nagalmtijd 

NEN 5087:2013 Inbraakveiligheid van woningen - 
Bereikbaarheid van dak- en 
gevelelementen: deuren, ramen en 
kozijnen 

NEN 5096:2012 Inbraakwerendheid – Dak- of 
gevelelementen met deuren, ramen, luiken 
en vaste vullingen – Eisen, classificatie en 
beproevingsmethoden 

NEN-EN 1026:2016 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - 
Beproevingsmethode 

NEN-EN 1990+A1+A1/ 
C2:2011+NB:2011 

Eurocode – Grondslagen van het 
constructief ontwerp 

NEN-EN 1991-1-
1+C1:2011+NB:2011 

Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en 
belastingen op constructies – Deel 1: 
Ontwerpgrondslagen; incl. Nationale 
bijlage 

NEN-EN 1991-1-
4+A1+C2:2011+NB:2011 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - 
Deel 1-4: Algemene belastingen – 
Windbelasting; incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 1993-1-
1+C2:2011+NB:2011 

 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van 
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene 
regels en regels voor gebouwen 
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NEN-EN-1999-1-
1+A1:2011+NB:2011 

 

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van 
aluminiumconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels 

NEN-EN 12207:1999 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - 
Classificatie 

NEN-EN 13501-
1:2007+A1:2009 

Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond 
van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag 

NEN-EN 14351-
1:2006+A1:2010 

Ramen en deuren - Productnorm, 
prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren 
zonder brand- en rookwerende 
eigenschappen 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 
2005/C1:2007 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van 
beproevings- en kalibratielaboratoria 

NEN-EN-ISO/IEC 
17065:2012: 

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor 
certificatie-instellingen die certificaten 
toekennen aan producten, processen en 
diensten 

 

Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar www.NEN.nl. 
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6. BIJLAGE A: BOUWBESLUIT AANSLUITTABEL 

 

Bouwbesluit aansluittabel zoals op te nemen in het BB-aansluitdocument  

 

Nr. Afdeling Grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

Prestaties 

2.1 Algemene sterkte 
van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand 
bouwconstructie, berekening 
volgens:  

NEN-EN 1993-1-1 (incl. 
nationale bijlage), 

NEN-EN 1999-1-1 (incl. 
nationale bijlage), 

NEN-EN 1990 (incl. nationale 
bijlage), 

NEN-EN 1991-1-1/4 (incl. 
nationale bijlage) 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding van 
prestaties waaruit blijkt dat 
wordt voldaan aan de 
gestelde eisen 

2.9 Beperking van het 
ontwikkelen van 
brand en rook 

Binnenoppervlak Facultatieve vermelding 
brand- en rookklasse (min. 
D, resp. s2) 

Buitenoppervlak Facultatieve vermelding 
brand- en rookklasse (min. 
D, resp. s2) 

2.15 Inbraakwerend-
heid  

Indien van toepassing  

weerstandsklasse ≥ 2 volgens 
NEN 5096 

Facultatieve vermelding 
van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen 

3.1 Bescherming 
tegen geluid van 
buiten 

 

 

Karakteristieke geluidwering ≥ 
20 dB volgens NEN 5077 

Vermelding 
geluidisolatiewaarde RA en 
facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen  

Bescherming 
tegen industrie-, 
weg- of 
spoorweglawaai 

Karakteristieke geluidwering is 
niet kleiner dan het verschil 
tussen in hw-besluit vermelde 
hoogst toelaatbare geluids-
belasting en 35 dB(A) bij 
industrielawaai en 33 dB bij 
weg- of spoorweglawaai 

Facultatieve vermelding 
geluidisolatiewaarde RA en 
facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen 

 Bescherming 
tegen 
luchtvaartlawaai 

Karakteristieke geluidwering is 
niet kleiner dan 30 dB. Het 
karakteristieke geluidniveau in 
een verblijfsgebied is ten 
hoogste 33 dB 

 

Vermelding 
geluidisolatiewaarde RA en 
facultatieve vermelding van 
toepassingen die voldoen 
aan de gestelde eisen 
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3.5 Wering van vocht  

van buiten 

Waterdicht volgens NEN 2778 Vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen 

3.6 Luchtverversing  Capaciteit minimaal 0,9 dm3/s 
of 0,7 dm3/s per m2 
vloeroppervlak met minimaal  
7 dm3/s volgens NEN 1087 

Vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen 

Luchtsnelheid < 0,2 m/s 
volgens NEN 1087 

Vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen 

Regelbaarheid Vermelding van voldoet 
aan gestelde eisen Luchtkwaliteit 

3.10 Bescherming 
tegen ratten en 
muizen 

Openingen ≤ 0,01 m Vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 
die voldoen aan de 
gestelde eisen 

5.1 

 

Energiezuinigheid  Oppervlak ≤ 2% van 
gebruiksoppervlakte van 
gebruiksfunctie 

Vermelding van 
toepassingsvoorwaarde en 
luchtvolumestroom 

Luchtvolumestroom < 0,2 m3/s 
volgens NEN 2686 

 

 

 

 


