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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 bepaalde luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie of gebouw bepaald is 
overeenkomstig de door het Bouwbesluit vastgestelde meetmethode voldoet aan de 
prestatie-eisen van het Bouwbesluit/ Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
De toetsing aan deze richtlijn resulteert in het opstellen van een BB-Aansluitdocument voor 
luchtvolumestroommetingen. Dit aansluitdocument stelt het gecertificeerde bedrijf in staat om 
aan zijn afnemers aan te tonen dat de door hem verrichte metingen zijn verricht conform de 
door het Bouwbesluit  / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorgeschreven 
meetmethode en dat de bijbehorende meetrapportage betrouwbare uitspraken bevat over 
het voldoen aan de daarin genoemde eisen van het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 

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 / SKH-Bbl-
aansluitdocument. 

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

1.2 Toepassingsgebied 

Deze richtlijn aansluiting Bouwbesluit/ Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het SKH-
BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument hebben betrekking op het meten van de 
luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie of gebouw, het opstellen van een rapportage 
daarvan en het beoordelen of het resultaat voldoet aan de prestatie-eisen van het 
Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

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

Op de (bepaling van de) luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie of gebouw is geen 
geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing.  

1.4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

Op basis van deze richtlijn worden erkende BB-aansluitdocumenten / SKH-Bbl-
aansluitdocumenten afgegeven. Erkende BB-aansluitdocumenten / SKH-Bbl-
aansluitdocumenten vallen conform Bouwbesluit art. 1.11 / Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) art. 2.15 onder de erkende kwaliteitsverklaringen. 
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1.5 SKH-BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument 

Op basis van deze richtlijn worden erkende SKH-BB-aansluitdocumenten / SKH-Bbl-
aansluitdocumenten afgegeven. De uitspraken in deze documenten zijn gebaseerd op 
hoofdstuk 3 van deze richtlijn. 
Op de website van SKH (www.SKH.nl) staat het model van de af te geven  
SKH-BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument vermeld dat voor deze richtlijn van 
toepassing is. De af te geven SKH-BB-aansluitdocumenten / SKH-Bbl-aansluitdocumenten 
moeten met dit model overeenkomen. 
Indien wijzigingen van de indeling en/of teksten van de erkende BB-aansluitdocumenten / 
SKH-Bbl-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.tlokb.nl).  

http://www.tlokb.nl/
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2. TOELATINGSONDERZOEK EN SKH-BB-AANSLUITDOCUMENT 

Voor afgifte van het BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument wordt een 
toelatingsonderzoek uitgevoerd. 

2.1 Toelatingsonderzoek 

Ten behoeve van het opstellen van het BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument 
voert de certificatie-instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

• Beoordeling van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten 
overeenkomstig SKH-BGS 012, waarbij de certificatie-instelling nagaat of de door de 
aanvrager bepaalde luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie of gebouw voldoet aan 
de in deze richtlijn genoemde prestatie-eisen uit het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl);  

• Onderzoek om vast te stellen of de bepaling van de luchtvolumestroom van een 
gebruiksfunctie of gebouw plaats vindt overeenkomstig  de in deze richtlijn genoemde 
bepalingsmethoden.   

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 

2.2 Verlening SKH-BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument 

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

Door het verlenen van het BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument verklaart SKH 
dat de door de houder van dit document bepaalde luchtvolumestroom van een 
gebruiksfunctie of gebouw volgens de voorgeschreven bepalingsmethode is bepaald en 
voldoet aan de in het BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument opgenomen eisen 
van het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).,  
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2.3 Geldigheidsduur SKH-BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument 

Zolang het BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument geldig is mag de houder van 
dit document hiervan gebruik maken om aan te tonen dat het proces voldoet aan de in het 
BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument opgenomen bepalingen van het 
Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 

De geldigheidsduur van het SKH-BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument wordt 
geregeld in de reglementen van de certificatie-instelling maar is niet langer dan 5 jaar. Na 
beëindiging van de geldigheid van het SKH-BB-aansluitdocument / SKH-Bbl-
aansluitdocument vindt door de certificatie-instelling een herbeoordeling van het  proces en 
de aansluiting met het Bouwbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), plaats. Bij 
tussentijdse wijziging van het Bouwbesluit/ Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), 
beoordeelt de certificatie-instelling de gevolgen ervan en past, daar waar nodig, het SKH-BB-
aansluitdocument / SKH-Bbl-aansluitdocument daarop aan. 
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3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan de luchtvolumestroom van 
gebruiksfuncties en gebouwen in de toepassing moet voldoen, evenals de 
bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. 

3.1 Eisen vanuit Bouwbesluit 2012 

 Overzicht met eisen vanuit Bouwbesluit 2012 

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit opgenomen die aan de 
luchtvolumestroom van gebruiksfuncties en gebouwen in de toepassing worden gesteld. In 
de af te geven SKH-BB-aansluitdocumenten zal de aansluittabel moeten worden 
overgenomen zoals die is opgenomen in bijlage A. 

 

Aansluittabel (nieuwbouw) 

Beschouwde 
afdeling van het 
Bouwbesluit 

Afdeling Artikel Lid Bepalings-
methode 

Verdere verwijzing 

Energiezuinigheid, 
nieuwbouw 

5.1 5.4 1-2 NEN 2686 SKH-BGS 012 
Beschrijving 
kwaliteitskader 
luchtdichtheid* 

* gelijkwaardige bepalingsmethode 

Opmerking 

In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. Het 
Bouwbesluit stelt geen eisen aan de luchtvolumestroom voor tijdelijke bouw, verbouw en 
bestaande bouw. 
  

 

ENERGIEZUINIGHEID, NIEUWBOUW; BB-Afd. 5.1 

 
Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal. 
 

 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 
De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten moet 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.4, leden 1-2. 

 

Grenswaarde 

De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. 

In afwijking hiervan heeft een gebouw, of een gedeelte daarvan, met meerdere 
gebruiksfuncties waarvoor volgens voornoemde een eis aan de luchtvolumestroom geldt, 
een volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties die niet groter is dan 0,2 m³/s. Dit 
afwijkende voorschrift geldt voor zover dit gebouw of dit gedeelte daarvan op niet meer dan  
één perceel ligt. 
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Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert op projectniveau (minimaal 5 projecten) of de prestaties 
met betrekking tot de door de aanvrager van het aansluitdocument bepaalde 
luchtvolumestroom van gebruiksfuncties of gebouwen volgens de voorgeschreven 
bepalingsmethode zijn bepaald en in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen.  
 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt dat de luchtvolumestroom van gebruiksfuncties en van 
gebouwen, of een gedeelte daarvan, met meerdere gebruiksfuncties en die op niet meer dan 
één perceel liggen, ten hoogste 0,2 m3/s bedraagt en daarmee in de toepassing voldoet aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.2 Eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving 

 

 Overzicht met eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving 

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
opgenomen die aan de luchtvolumestroom van gebruiksfuncties en gebouwen in de 
toepassing worden gesteld. In de af te geven SKH-Bbl-aansluitdocumenten zal de 
aansluittabel moeten worden overgenomen zoals die is opgenomen in bijlage A. 

 

 

Aansluittabel (nieuwbouw) 

Nr. Paragraaf Grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

4.4.1 Energiezuinigheid Luchtvolumestroom van 
het totaal < 0,2 m3/s 
volgens NEN 2686  

 

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten 

 < 0,2 m3/s   

 

Opmerking 

In bovenstaande aansluittabel zijn de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  
voor “nieuwbouw” aangegeven. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt geen eisen 
aan de luchtvolumestroom voor tijdelijke bouw, verbouw en bestaande bouw. 

 

DUURZAAMHEID; Bbl-afd. 4.4; Energiezuinigheid, Bbl-par. 4.4.1 

 
Een bouwwerk is bijna energieneutraal (BENG). 
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 Afbakening maatwerkregels bijna energieneutraal, Bbl-artikel 4.150 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van 
een gebruiksfunctie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.148. Met een maatwerkregel bijna energieneutraal (omgevingsvergunning) kunnen alleen 
gebieden of categorieën gebruiksfuncties worden aangewezen waarvoor de in artikel 4.149 
bedoelde maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en 
minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie worden aangescherpt. 

 

Grenswaarde 

De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. 

 

De omgevingsvergunning kan scherpere eisen bevatten volgens NTA 8800, paragraaf 11.2.5 
“Aandeel van de infiltratie”. De gemeten waarde van de luchtvolumestroom volgens NEN 
2686 kan worden gebruikt voor toetsing van de waarde in de omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning kan hogere eisen stellen dan het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). De opdrachtgever zal dan moeten toetsen of hieraan wordt voldaan. 

 

Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert op projectniveau of de prestaties met betrekking tot de 
door de aanvrager van het aansluitdocument bepaalde luchtvolumestroom van 
gebruiksfuncties of gebouwen volgens de voorgeschreven bepalingsmethode zijn bepaald en 
in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde 
eisen.  

 
 

Bbl-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt dat de luchtvolumestroom van gebruiksfuncties en van 
gebouwen, of een gedeelte daarvan, met meerdere gebruiksfuncties en die op niet meer dan 
één bouwwerkperceel liggen, ten hoogste 0,2 m3/s bedraagt en daarmee in de toepassing 
voldoet aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 

 
 Luchtvolumestroom, Bbl-artikel 4.154 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van 
een gebruiksfunctie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.154, leden 1-2. 
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Grenswaarde 

De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. 

In afwijking hiervan heeft een gebouw, of een gedeelte daarvan, met meerdere 
gebruiksfuncties waarvoor volgens voornoemde een eis aan de luchtvolumestroom geldt, 
een volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties die niet groter is dan 0,2 m³/s. Dit 
afwijkende voorschrift geldt voor zover dit gebouw of dit gedeelte daarvan op niet meer dan  
één bouwwerkperceel ligt. 

 

Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert op projectniveau (minimaal 5 projecten) of de prestaties 
met betrekking tot de door de aanvrager van het aansluitdocument bepaalde 
luchtvolumestroom van gebruiksfuncties of gebouwen volgens de voorgeschreven 
bepalingsmethode zijn bepaald en in de toepassing voldoen aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen.  

 

Bbl-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt dat de luchtvolumestroom van gebruiksfuncties en van 
gebouwen, of een gedeelte daarvan, met meerdere gebruiksfuncties en die op niet meer dan 
één bouwwerkperceel liggen, ten hoogste 0,2 m3/s bedraagt en daarmee in de toepassing 
voldoet aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen 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 (paragraaf 1.2) 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 / Bbl-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 

 

− Uitvoering van het meten van de 
luchtdoorlatendheid van gebouwen of 
gelijkwaardig  

− Opleiding auditor NEN-EN-ISO 9001 

− Een relevante cursus of training voor het 
meten van de luchtdoorlatendheid van 
gebouwen 

Beoordelaar HBO-niveau − Bouwkundig of andere type opleiding of 
gelijkwaardig 

− Uitvoering van het meten van de 
luchtdoorlatendheid van gebouwen of 
gelijkwaardig  

− Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend 
niveau in de bouw of bouw(breed)-
gerelateerd 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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5. CONTROLES 

Controles van certificaathouders worden gedaan vanuit de software. Dit is een 100% 
controle op elk opgeladen dossier (alle dossiers worden opgeladen). Daarnaast worden 
onaangekondigd on site bijwoningen gedaan van metingen, de controlefrequentie is 
vastgesteld op: 

< 20   1 

>20 < 100  2 

> 100   2% 

 

(een project is iedere uniek verstrekte opdracht op één bouwlocatie per kalenderjaar)  
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6. DOCUMENTEN LIJST 

Lijst van documenten zoals vermeld in deze richtlijn  

 
Bouwbesluit 2012  Stb. 2011, 416; laatst gewijzigd Stb. 2021, 227 
Regeling Bouwbesluit 2012  Stcrt. 2011, 23914; laatst gewijzigd Stcrt. 2021, 
 32830  
Besluit bouwwerken leefomgeving Stb. 2018, 291; laatst gewijzigd Stb. 2021, 227 
CPR   Verordening Bouwproducten EU 305/2011 
NEN 2686:1988+A2:2008  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - 

 Meetmethode 
NEN-EN-ISO 9972:2015  Thermische eigenschappen van gebouwen - 

 Bepaling van de luchtdoorlatendheid van 
 gebouwen - Overdrukmethode 

NEN-EN-ISO 9001:2015  Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018   Algemene eisen voor de competentie van test- en 

 kalibratielaboratoria 
NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-

 instellingen die certificaten toekennen aan 
 producten, processen en diensten 

SKH-BGS 012: 2019   Beschrijving kwaliteitskader luchtdichtheid, uitgave 
 SKH 

 

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

7.1 Bouwbesluit aansluittabel 

 

Bouwbesluit aansluittabel zoals op te nemen in het BB-aansluitdocument 

 

Nr. Afdeling Grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

5.1 Energiezuinigheid Luchtvolumestroom van 
het totaal < 0,2 m3/s 
volgens NEN 2686  

 

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten 
 < 0,2 m3/s, bepaald met de 
blowerdoortest 

 

7.2 Aansluittabel Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

Aansluittabel Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zoals op te nemen in het Bbl-
aansluitdocument 

 

Nr. Paragraaf Grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

4.4.1 Energiezuinigheid Luchtvolumestroom van 
het totaal < 0,2 m3/s 
volgens NEN 2686  

 

Luchtvolumestroom van het 
totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten 
 < 0,2 m3/s, bepaald met de 
blowerdoortest 
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8. BIJLAGE B: EISEN AAN UITVOERING EN RAPPORTAGE 

8.1 Algemeen 

De bepalingen van de luchtvolumestroom dienen te zijn gebaseerd op  de hierna vermelde 
voorschriften. Voor bepalingen van de luchtvolumestroom die hiervan afwijken zijn de 
uitspraken in het BB-aansluitdocument niet van toepassing. 

8.2 Uitvoering 

De houder van het SKH-BB-aansluitdocument dient de bepaling van de luchtvolumestroom 
uit te voeren overeenkomstig de beoordelingsgrondslag SKH-BGS 012 Beschrijving 
kwaliteitskader luchtdichtheid en dient bovendien: 
-  houder van de SKH-Kwaliteitsverklaring “Luchtdichtheidsmetingen” te zijn  
en/of 
-  lid te zijn van en erkend door het SKH-kwaliteitskader Luchtdichtheid.  
Daarmee is door de houder van het SKH-BB-aansluitdocument bepaalde luchtvolumestroom 
van gebruiksfuncties of gebouwen bepaald volgens de voorgeschreven bepalingsmethode. 
 
Indien de door de houder van het SKH-BB-aansluitdocument bepaalde luchtvolumestroom 
voldoet aan de grenswaarde van ten hoogste 0,2 m³/s dan voldoet deze door de houder van 
het SKH-BB-aansluitdocument bepaalde luchtvolumestroom van gebruiksfuncties of 
gebouwen aan de in het Bouwbesluit genoemde prestatie-eis. 
 

Opmerking: 
De beoordelingsgrondslag SKH-BGS 012 Beschrijving kwaliteitskader luchtdichtheid 
beschrijft de meetmethode voor het meten van de luchtdoorlatendheid van gebouwen met 
meerdere mogelijke varianten, en legt de eisen vast die moeten worden nageleefd. Dit in 
aanvulling op de regelgevende teksten omschreven in NEN 2686 en NEN-EN-ISO 9972. In 
deze SKH-BGS 012 Beschrijving kwaliteitskader luchtdichtheid zijn de preciseringen 
vastgelegd voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen in het kader van controle op de 
regelgeving. 

8.3 Rapportage door de houder van het SKH-BB-aansluitdocument 

De houder van dit SKH-BB-aansluitdocument dient de door hem bepaalde 
luchtvolumestroom van een gebruiksfunctie of gebouw te rapporteren en dient bovendien 
overeenkomstig SKH-BGS 012 Beschrijving kwaliteitskader luchtdichtheid in deze 
rapportage ten minste de volgende tekst en gegevens op te nemen (zie ook SKH-BGS 012, 
bijlage 5): 
 
Bij de luchtdichtheidsmeting werden alle voorschriften nageleefd in het kader van de NEN 
2686 en NEN-EN-ISO 9972:2015, ten behoeve van controle op een 
luchtdoorlatendheidswaarde, zoals beschreven in de SKH-BGS 012 “Beschrijving 
kwaliteitskader luchtdichtheid “ van 26-10-2020. 
 
Gegevens over het bedrijf die de metingen verricht: 
• NAW-gegevens van het bedrijf (indien van toepassing); 
• Datum van de meting; 
• Naam van de verantwoordelijke meettechnicus (metingen, berekeningen en rapport); 
• Datum rapport. 
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Gegevens van de aanvrager: 
• Naam, adres (bedrijfsnaam); 
• Naam contactpersoon. 
 

Gegevens van het gebouw en de gemeten zones: 
• Volledig adres; 
• Duidelijke, nauwkeurige en eenduidige omschrijving van de effectief gemeten zone; 
• Toestand (gesloten of niet afgesloten) van de bewuste openingen in de gebouwschil; 
• Positie van de afdichting van de ventilatiekanalen. 
 
Gegevens over de meting: 
• Merk, type en positie van de meetopstelling (drukapparatuur) en de meetapparaten; 
• Betreffende de meetapparaten: laatste kalibratiedatum; 
• Binnen- en buitentemperaturen; 
• Windsnelheid; 
• Gemeten zone (, Ag); 
• Detail van de drukverschillen bij nuldebiet (natuurlijke druk/bias/baseline), gemeten 

vóór en na de meting, en drukverschil bij gemiddeld nuldebiet gebruikt in de 
berekeningen;  

• Gegevens van de relaties debiet/druk bij overdruk en bij onderdruk; 
• Dubbele logaritmische grafiek met de gegevens en de regressielijnen bij overdruk en 
bij onderdruk; 
• Gemiddelde luchtlekdebiet, V, onderdruk en overdruk luchtlekdebiet, V en 

bijbehorende drukvermelding; 
• Correlatiecoëfficiënt (0,99 volgens NEN-EN-ISO 9972:2015); 
• Meetresultaten; 
• De waarden van de gemeten volumestromen (qv, in dm3/s) bij de corresponderende 

drukverschillen (∆p, in Pa) in tabelvorm (zie bijlage B); qv;10;kar qv;10 waarde 
dm3/s.m2; n50; 

• De luchtdoorlatenheidscoëfficiënt (C) volgens de druk/volumestroomkarakteristiek 
(zie de SKH-BGS 012 Beschrijving kwaliteitskader luchtdichtheid, bijlage 5).  
 

  
 
 
 

 

 

 


