
Eerst schetsen we nog even het KB. Op 
21 mei dit jaar verscheen in het Belgisch 
Staatsblad het koninklijk besluit van 
2  mei 2019  tot wijziging van de codex 
over het welzijn op het werk inzake de 
binnenluchtkwaliteit in werklokalen. Het 
is een vervolg op het KB Arbeidsplaat-
sen van 14 april 2016 waarin enkele zeer 
strenge eisen rond ventilatie werden op-
genomen. Die eisen zorgden voor heel 
wat kritiek omdat ze in de praktijk amper 
realiseerbaar zijn, in het bijzonder voor 
bestaande gebouwen. Ook de controle 
op de naleving was aanleiding tot kritiek 
omdat er geen rekening werd gehouden 
met de lokale buitenluchtkwaliteit, wat 
voor gebouwen gelegen in grote steden 
problematisch bleek.
Het KB van 2 mei 2019 over het welzijn 
op het werk inzake de binnenluchtkwa-
liteit in werklokalen, is geen vervanging 
voor de EPB-regelgeving (energiepresta-
tieregelgeving – ‘EnergiePrestatie en Bin-
nenklimaat’). Beide bestaan naast elkaar 
en in de praktijk moet de strengste regel-
geving gevolgd worden.
Het respecteren van de concentraties 
koolstofdioxide (CO2) (zie codex III.1-

34§3) is verplicht voor werklokalen in 
(gedeelten van) gebouwen die worden 
gebouwd, verbouwd of gerenoveerd met 
een bouwaanvraag na 1  januari 2020. 
Voor bestaande gebouwen die daaraan 
nog niet kunnen voldoen, moet een actie-
plan worden opgesteld, zodat op termijn 
aan die normen wordt voldaan. Het ac-
tieplan omvat een stapsgewijze planning 
om de bestaande situatie te verbeteren 
met maatregelen op korte, middellange 
en lange termijn.
Het is de verantwoordelijkheid van de 
werkgever om zich in orde te stellen met 
het KB. Hij of zij kan die wel gedeeltelijk 
overdragen aan de ontwerper van een ge-
bouw en/of aan de preventieadviseur van 
het bedrijf, maar draagt steeds de eind-
verantwoordelijkheid. Het KB is toepas-
baar op zowel bestaande, gerenoveerde 
en nieuwe gebouwen. Voor de evaluatie 
van bestaande situaties is er de ‘Praktijk-
richtlijn’.

Praktijkrichtlijn
Het nieuwste KB is aangevuld met een 
nog niet-gepubliceerde ‘Praktijkrichtlijn’. 
Die maakt principieel geen deel uit van 

het KB, maar zal wel gehanteerd worden 
door de FOD WASO (Werkgelegenheid, ar-
beid en Sociaal Overleg) voor de evaluatie 
van situaties in de praktijk. De ‘Praktijk-
richtlijn’ (zie www.werk.belgie.be) heeft 
een juridisch voldoende sluitende basis, 
want ook voor andere aspecten van de 
codex bestaan er zulke praktijkrichtlijnen. 
Omdat die richtlijnen periodiek worden 
geëvalueerd en bijgestuurd, is het raad-
zaam om voor bestaande situaties na te 
gaan of men wel degelijk over de meest 
recente versie van de praktijkrichtlijn be-
schikt.

Risicoanalyse en maatregelen
Het uitvoeren van een risicoanalyse in-
zake binnenluchtkwaliteit geldt als ver-
plichting voor alle werkgevers. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de kwali-
teit van de toegevoerde lucht en de aan-
wezige verontreinigingen in de ruimte. 
Verontreinigingen kunnen niet alleen het 
gevolg zijn van de aanwezigheid van per-
sonen, maar ook van processen, materia-
len, een gebrek aan onderhoud,…
Een van de grootste risicoaspecten, zo 
niet het grootste, zijn ventilatiesystemen. 

Luchtkwaliteit in gebouwen niet langer een futiliteit

‘Welzijn op de werkplek‘ is zowat de belangrijkste doelstelling voor elke Facility Manager. 
Daarbij wordt spontaan gedacht aan een aantrekkelijke kantoorinrichting, ergonomische 

werkplekken, gezonde catering, een goed presterende schoonmaak, terwijl de luchtkwaliteit in het 
gebouw waarschijnlijk de onmisbare basis vormt voor het beoogde welzijn op de werkplek. Het KB van 
2 mei 2019 illustreert het belang ervan. Maar welke gevolgen heeft het KB in de praktijk voor Facility 
Management? FM-Magazine sprokkelde enkele reacties.
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De codex schrijft dan ook voor om eerst 
de aanwezigheid, werking en regeling van 
aanwezige ventilatiesystemen na te kij-
ken en te evalueren.
Daarna volgt de bezetting en activiteits-
graad in elke ruimte, waarbij men best 
uitgaat van een analyse van de concrete 
situatie (bijvoorbeeld navraag doen naar 
klachten over lichaamsgeurproblemen, 
parfums,…). Ook toestellen (bijvoorbeeld 
printers) en materialen (meubilair, be-
kledingen, oude documenten,…) kunnen 
schadelijke en/of hinderlijke stoffen uit-
stoten.
Na de risicoanalyse volgen maatregelen 
van technische of organisatorische aard, 
die ertoe moeten leiden dat de CO2-con-
centratie gewoonlijk lager blijft dan 
900  ppm (parts per million), dan wel er 
een minimumdebiet van 40  m³/uur/aan-
wezige persoon wordt gerespecteerd.
De ‘Praktijkrichtlijn’ geeft aan dat een vast 
debiet van 40  m³/uur/persoon overeen-
stemt met de opgelegde CO2-concentratie 
die ‘gewoonlijk lager dan 900 ppm’ moet 
bedragen. Praktisch betekent dit dat de 
werkgever de keuze heeft tussen het vol-
doen aan de maximale CO2-concentratie 
of het minimale luchtverversingsdebiet.
De relatieve luchtvochtigheid moet ide-
aliter gemiddeld over de werkdag tussen 
40% en 60% liggen. Die waarden zijn 
slechts opgelegd wanneer het gebouw 
voorzien is van een bevochtigings- of 

ontvochtigingsinstallatie voor de binnen-
lucht. Omdat de installatie van dergelijke 
systemen niet evident is, beschikken de 
meeste gebouwen ook niet over dergelij-
ke technieken en zijn de waarden voor de 
relatieve luchtvochtigheid niet als alge-
mene eis opgenomen in het KB.

Meten is weten
Peter Boodts, arbeidshygiënist bij At-
mosafe, betreurt dat ‘meten’ niet als een 
verplichting is opgenomen in het KB. Voor 
wat CO2  betreft is de buitenlucht princi-
pieel het basisgegeven en als dusdanig 
erkend door arbeidshygiëne.
Atmosafe ontwikkelde een specifieke 
meet- en analysemethode die toeganke-
lijker en betaalbaarder is dan de industri-
ele methoden. Via ‘passive sampling’ is het 
mogelijk om op een eenvoudige wijze een 
staal van de lucht in een lokaal te nemen, 
wat nadien kan geanalyseerd worden in 
het labo. Die methode wordt gebruikt 
voor het opsporen van trends, bijvoor-
beeld door een week lang dagelijks een 
staal te nemen en de analyseresultaten te 
vergelijken. Het gaat om het uitlezen van 
het CO2-aandeel, fijn stof, ozon, VOC (Vola-
tile Organic Compound)…
Atmosafe-zaakvoerder Tom Bonneux il-
lustreert met een opmerkelijke case:

‘Een kantoor klaagde over hinder afkomstig 
van uitlaatgassen van een noodstroomge-
nerator. Slechte luchtkwaliteit werd veron-

dersteld de oorzaak te zijn van veelvuldige 
klachten over hoofdpijn. Na het uitschake-
len van de noodstroomgenerator en ver-
luchting van de ruimte verdween weliswaar 
de geurhinder, maar wezen metingen op 
een drievoudige ozonconcentratie. Dat was 
de eigenlijke oorzaak van de klachten over 
hoofdpijn.’
Verluchten is de eerste maatregel om 
tot een betere binnenluchtkwaliteit te 
komen. De problematiek rond luchtkwa-
liteit is vaak terug te brengen tot te lage 
luchtvochtigheid en een te hoge ozon-
concentratie, benadrukken Tom Bonneux 
en Peter Boodts. De ozonconcentratie is 
op haar beurt een gevolg van een te lage 
luchtvochtigheid.
Nog een weetje: boven 600 ppm CO2 daalt 
het concentratievermogen en gemiddeld 
neemt het concentratievermogen af met 
ongeveer 5% per 100 ppm extra CO2. Bij 
1.400 ppm is dit zelfs met 50% gedaald.

Temperatuur, luchtvochtigheid en 
CO2

“Het comfortgevoel wordt in de eerste 
plaats bepaald door de temperatuur en 
luchtvochtigheid in de ruimte”, verduide-
lijkt Koen Van Nieuwenhove, product ma-
nager HVAC bij Testo nv. “Er zijn diagram-
men vastgelegd waarop de meetwaarden 
worden afgezet, wat in één oogopslag 
duidelijk maakt of men binnen of buiten 
de comfortzone zit.”
De wet inzake binnenluchtkwaliteit in 
werklokalen sluit de EN ISO 7730-norm 
in. Ook hier gaat het om metingen van de 
temperatuur in de ruimte als objectieve 
beoordeling van het binnenklimaat. De 
waarden worden uitgezet op een dalpa-
rabool binnen een X-as (PMV – Predict 
Main Votes = het gemiddelde van tevre-
den mensen) en Y-as (PPD – Percentage 
Persons Disatisfied = ontevredenheid bij 
werknemers). De dalparabool stopt op 5% 
van de Y-as (omdat nooit iedereen tevre-
den zal zijn over het binnenklimaat) en op 
‘0’ in het midden van de X-as. Het ideaal is 
‘0’ PMV en 10% PPD. Verschuivingen naar 
links ten opzichte van de ‘0’ op de X-as 
duiden op te koud, terwijl een verschui-
ving naar rechts erop wijst dat de gebrui-
kers van de ruimte die als te warm ervaren.
Naast de omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid worden de parameters 
luchtsnelheid (tocht) en stralingswarm-
te betrokken, terwijl ook nog ‘kleding’ en 

Luchtkwaliteitsmonitoring via de AQM-box met zes sensoren voor CO (koolstofmonoxide), CO2, NO2 (stikstof-
dioxide), O3 (ozon) en de zwevende stoffen PM1, PM2,5 en PM10. De meetgegevens worden via wifi online 
doorgestuurd naar de cloud. Foto Atmosafe
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‘activiteit’ kunnen toegevoegd worden 
als extra parameters voor de evaluatie. 
De metingen kunnen over een bepaal-
de tijdsduur (bijvoorbeeld een werkdag) 
worden uitgevoerd, maar de resultaten 
moeten binnen maximaal 10% PPD en +/- 
0,5 PMV vallen. “Het is mogelijk dat lokale 
ontevredenheid optreedt, bijvoorbeeld 
op de werkplekken aan de ramen”, vult 
Koen Van Nieuwenhove aan. “Dan moe-
ten bijkomende lokale metingen gedaan 
worden om aangepaste maatregelen te 
treffen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen 
van screens.”

“De controle van de CO2-concentratie door 
meting is principieel verbonden met de 
PMV–PPD-metingen”, stelt Koen Van 
Nieuwenhove. “Voor beide metingen is 
er een universele oplossing leverbaar die 
gemakkelijk door de Facility Manager kan 
worden gehanteerd.”

De bron van verontreiniging 
aanpakken

“Het KB verstrengt voor wat het CO2-aan-
deel in de lucht betreft en vestigt zo de 
aandacht op de binnenluchtkwaliteit, 
maar laat nog te veel speelruimte om tot 
een concrete verbetering te komen”, stelt 
Peter Van Eylen, zaakvoerder van GreenX, 
vast. “Zo is er geen verplichting tot me-

ten en is het luchtdebiet van 40m³/uur 
nog lang geen garantie voor een goede 
luchtkwaliteit, al is het maar omdat veel 
installaties het voorgeschreven luchtde-
biet niet halen of verontreinigde lucht in 
de werkruimte blazen.”
Het is belangrijk om verontreiniging 
bij de bron aan te pakken. GreenX gaat 
bio-vervuiling tegen door een oppervlak-
tebehandeling waarbij het invallend licht 
de zelfontsmettende werking activeert. 

“Verontreinigde binnenlucht is veelal toe 
te schrijven aan een te hoge concentra-
tie van schimmels”, geeft Peter Van Eylen 
aan. “De oppervlaktebehandeling met ACT  

CleanCoat blijft ongeveer één jaar effec-
tief en is toepasbaar op alle harde op-
pervlakken als glas, wanden, vloeren, pla-
fonds, werkbladen van werkplekken, enz. 
De organische componenten van de spray 
pakken ook geurhinder aan.”
De door GreenX gecommercialiseerde 
ACT CleanCoat-oppervlaktebehandeling 
bestaat al twintig jaar, maar werd voor-
dien alleen buiten toegepast voor het 
bestrijden van mosvorming op gevels. De 
binnenvlucht wordt gezuiverd van VOC’s, 
NOx (stikstofoxiden), SOx (zwaveloxiden) 
en CO.

Luchtkwaliteit en energieverbruik 
laten harmoniëren
Emaze Energy Consultancy bestaat uit 
drie luiken: een adviesbureau voor ener-
gie, een studiebureau technieken vanuit 
energetische invalshoek, en betaalba-
re energiemonitoring met eigen soft- & 
hardwareaanbod. “In tegenstelling tot het 
vroegere ARAB (algemeen reglement voor 
arbeidsbescherming, nvdr.), waarin venti-
latie nauwelijks aan bod kwam, houdt het 
nieuwste KB van 2  mei 2019  een grote 
verbetering in”, verklaart Joost Verschu-
ere, zaakvoerder van Emaze. “Hoewel in 
2016  al een maximaal CO2-aandeel van 
800  ppm bepaald werd – 1200  ppm als 
niet te overschrijden bovengrens – was 
dit voor de ontwerpers en installateurs 
van technieken moeilijk hanteerbaar. Dat 
resulteerde in het overdimensioneren van 
installaties om geen risico te lopen, maar 
dat joeg ook het energieverbruik de hoog-
te in.”
Het nieuwste KB is toe te juichen zowel 
vanuit het oogpunt van investering in 
technieken als vanuit energieverbruik. De universele testo 40-behaaglijkheidsset meet alle parameters van behaaglijkheid en binnenluchtkwaliteit. 

Free radicals are generated, 
which decompose microbes

Light activates
photocatalyses

ACT CleanCoat treated surface

The Process

3

ACT CleanCoat

Lasts

12
months
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Illustratie Greenx

Foto Testo



Illustratie Greenx

ONZE EXPERTISE
  Care Office Cleaning 
Kantooronderhoud, 
glaswas, computerreiniging

  Care Expert Cleaning 
Cleanrooms en labo’s

  Care Industrial Cleaning

NOOD AAN EEN SPECIALIST ZOALS CARE?  
Contacteer Chantal Moerenhout (sales manager) via  
chantal.moerenhout@care.be of op 0474/84 28 66.

Door goed af te stemmen met u 
als klant, zorgen wij dat alles 
proper is en blijft. 

Alle diensten worden 
uitgevoerd door een Care-team 
dat gemotiveerd en met 
de glimlach net dat tikkeltje 
meer doet. 

Het resultaat: een aangename 
werkomgeving voor uw 
medewerkers om zelf ook  
uit te blinken in hùn job.

CARE LAAT ÙW BEDRIJF SCHITTEREN

www.care.be
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Contacteer ons voor meer informatie via info@ibeve.be of 016 39 04 90 
www.ibeve.be

IBEVE combineert deskundigheid en ervaring op het vlak van 
milieubeheer en veiligheid bij de ondersteuning van uw bedrijf.  
Bij ons is uw project in goede handen!
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ASBEST · SLOOPOPVOLGINGSPLAN · ENERGIE · LEGIONELLA
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Controle van de binnenluchtkwaliteit

CAPBs Sens 
AQ36

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er een goede binnenluchtkwaliteit 
is in de werklokalen. Met de CAPBs Sens AQ35 en AQ36 kunnen preventie-
adviseurs de CO2-concentratie meten. De AQ36 meet ook de temperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid.

Beide sensoren vereisen het gebruik van de CAPBs 
STm basishandgreep, waarop ook andere sensoren 
geplaatst kunnen worden voor o.a. meting van 
VOC’s, druk, CO, waterkwaliteit, etc. 

CO2 van 0 tot 10.000 ppm (ook in mg/m³)

Luchtvochtigheid van 0 tot 100 % r.v.

Temperatuur van -40 tot 125 °C

Analyse & registratie via gratis EuroSoft Live app

www.capbs.be

AQ35

STm

AQ36

Slimme hardware 
voor energiemonitoring 
De Maxee Gateway en Sensor zijn snel en eenvoudig geïnstalleerd dankzij Internet 
of Things-technologie. Sensoren verbinden moeiteloos de energiemeters die soms 
diep in kelders en technische ruimtes geïnstalleerd zijn.

Via de draadloze LoRa-technologie centraliseert de Maxee Gateway alle energie- 
gegevens en stuurt deze via het gsm-netwerk naar de Maxee-server. Dankzij de 
generieke API is de hardware compatibel met elke energiemonitoringsoftware.

De Maxee-hardware is geoptimaliseerd om draadloos energieverbruiken, van KMO’s 
tot multinationals, door te sturen zonder gebruik te maken van het lokale ICT-netwerk.

Meer info op
www.maxee.eu

Meter Sensor Gateway Cloud Energiemonitoring-
software



“Het CO2-aandeel wordt begrensd op 
900  ppm, 100  ppm hoger dan vroeger. 
Maar rekening houdend met de buiten-
lucht die gemiddeld al 450 ppm laat op-
tekenen, is die verhoging vanuit energe-
tisch standpunt zeer gunstig.” Het nieuwe 
KB laat tevens toe om niet overmatig te 
moeten ventileren in zones met een bui-
tenlucht met verhoogd CO2-gehalte (bij-
voorbeeld gebouwen aan de Brusselse 
ring).
Ideaal is te voldoen aan het KB met mi-
nimaal energieverbruik door het optimali-
seren van de technische installaties. Daar 
ligt een belangrijke opportuniteit voor 

het finetunen van gebouwbeheersyste-
men. “Het KB geeft ons de nodige ruimte 
om intelligente en duurzame ventilatie-
systemen te ontwerpen”, besluit Joost Ver-
schuere. “Met wat rekenwerk kunnen we 
nu het verschil maken.”

Een goed reinigingsplan
Als producent van een brede waaier van 
toestellen en producten voor schoon-
maak is Kärcher onrechtstreek betrokken 
bij een betere binnenluchtkwaliteit. “Het 
opmaken van een aangepast reinigings-
plan helpt bij het verbeteren van de bin-
nenluchtkwaliteit”, vertelt Sam De Graeve, 
product manager professional bij Kärcher 
België. “Vooral wanneer veel textiel aan-
wezig is in de ruimte, is een aangepaste 
reiniging, het liefst ook met hinderlijke 
geurabsorptie, aangewezen.”
Een reinigingsplan heeft aandacht voor 
vier types reiniging, aangeduid met de 
letters PDIR (staat voor Preventief, Dage-
lijks, Intermediate en Restorative). Preven-
tief reinigen zorgt ervoor dat stofvorming 
beperkt wordt en dus ook niet wordt op-
genomen in de binnenlucht. Dagelijkse 
reiniging spreekt voor zich. “Zeker wan-
neer tapijten vloerbekleding in de ruim-
te aanwezig is, verdient het gebruik van 
een tapijtborstelzuiger de voorkeur boven 
een klassieke stofzuiger”, licht Sam De 
Graeve toe. “Een dergelijk toestel haalt 
meer verontreiniging uit het tapijt en 
kan aangevuld worden met Hepafilters.” 
Tussentijdse reiniging met encapsulatie 
van verontreinigingen in het tapijt werkt 
een diepere en vollediger reiniging in de 
hand bij een volgende beurt met een ta-
pijtborstelzuiger. Tenslotte is er nog de ‘R’ 

voor dieptereiniging van de materialen. 
“Wij adviseren bij het opstellen van een 
reinigingsplan in functie tot de omgeving, 
inrichting en aankleding”, vervolledigt 
Sam De Graeve. “Daarnaast is het belang-
rijk te kiezen voor detergenten en andere 
schoonmaakproducten die getest zijn op 
milieuvriendelijkheid en zelf geen vervui-
ling van de binnenlucht veroorzaken.”
Door Eduard Coddé

www.atmosafe.be
www.testo.com
www.greenx.be

emaze.be
www.kaercher.com

Op 8 november organiseert het vakblad FM-Magazine in samenwerking met studiebureau 
Emaze een lezing over het nieuwe KB ‘luchtkwaliteit werkplaatsen’. Tijdens die uiteen-
zetting wordt er meer uitleg gegeven over de nieuwe regeling en legt men uit wat dit 
betekent voor Facility Managers. Het infomoment vindt plaats in Technopolis Mechelen en 
is gratis voor lezers van FM-Magazine. Eenvoudige registratie via www.coolancomfort.be/
conferences volstaat. Deelnemers worden verwacht omstreeks 15 uur. De aanvang van de 
workshop is voorzien om 15.30 uur. De lezing duurt tot 16.30 uur en wordt afgesloten met 
een netwerkdrink met mogelijkheid tot vraagstelling. Er zijn slechts 150 plaatsen beschik-
baar, dus snel inschrijven is de boodschap.

www.coolancomfort.be/conferences

cool&comfort
C O N F E R E N C E S

07+08 NOVEMBER 2019
TECHNOPOLIS MECHELEN

Uitnodiging lezing-netwerkmoment Technopolis Mechelen
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“Het KB geeft ons 
de nodige ruimte 
om intelligente 
en duurzame 
ventilatiesystemen te 
ontwerpen.”
Joost Verschuere, 
zaakvoerder Emaze
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