
 
 

  
Hea 01 Visueel comfort   

7 punten  ☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    
Doel van de credit  
In de ontwerpfase wordt toegezien op adequate daglichttoetreding, kunstverlichting en 
regeltechnieken, opdat het visuele comfort van de bewoners is geborgd  
 
 
 
Vraag 1 Daglichttoetreding (2 punten) 
Wat is het aandeelpercentage van het glasoppervlak ten opzichte van het vloeroppervlak in 
verblijfsruimten?   

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
2  A.   Alle relevante kamers voldoen aan de vereisten voor 

daglichttoetreding.   
 
Vraag 2 Uitzicht naar buiten (2 punten) 
Hebben relevante ruimtes uitzicht op een natuurlijke omgeving? 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   

2  B.  
 Ja, alle verblijfsruimten hebben een raam of permanente 
opening en ≥95% heeft uitzicht op een natuurlijke 
buitenomgeving 

 
Vraag 3 Binnen- en buitenverlichting (2 punten) (toepasbaar op 
appartementen) 
Voldoen de verlichtingsniveaus binnen en buiten aan actuele normen op dit gebied?   

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   

1 C 
 Ja, alle gemeenschappelijke verblijfsruimten voldoen aan de 
verlichtingsniveaus gesteld in de actuele normen voor 
binnenverlichting 

1 D Ja, alle relevante externe verblijfsruimten voldoen aan de actuele 
normen voor verlichtingsniveaus van buitenverlichting. 

 
Vraag 4 Voorkomen van flikkeringshinder door verlichting ( 1 
punten)(Toepasbaar op appartementen) 
Worden er in de gemeenschappelijke ruimten (en managementkantoren?) verlichtingssystemen 
toegepast waarbij de kans op flikkering is geminimaliseerd? 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   

1 E  Ja, alle verlichtingsinstallaties in de gemeenschappelijke 
verblijfsruimten veroorzaken geen flikkerhinder 

 
 



 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar op 
antwoord  

 Toepassingsgebied: alle criteria zijn van toepassing  
vraag 3 – appartementen (nog goede plek voor vinden)    

 Criteria voor vraag 1 antwoordoptie A  

1.   

Relevante kamers zijn kamers waar de bewoners een aanzienlijke 
hoeveelheid tijd doorbrengen terwijl ze wakker zijn.  
Dit heeft o.a. betrekking op: Woonkamers, eetkamers, 
studiekamers en keuken. 

A 

2.   
Alle relevante kamers moeten voldoen aan de prestatie-eisen voor 
glasoppervlak. Het glasoppervlak of opening is ≥15% van het 
gebruiksoppervlak. 

A 

 Criteria voor vraag 2 antwoordoptie B  

4 

Het uitzicht vanuit ramen of gevelopeningen moet voldoen aan de 
onderstaande eisen:  

- Relevante verblijfruimtes moeten zich binnen 5 meter van een raam 
of gevelopening met uitzicht naar buiten bevinden.  

- De oppervlakte van het raam of de gevelopening moet minimaal 20% 
van het omringende muuroppervlak zijn.  

- Het uitzicht naar buiten in de relevante verblijfsruimtes betreft een 
zicht op landschap of gebouwen (niet alleen de hemelkoepel, vanaf 
zithoogte (1,2 – 1,3 meter) en zou idealiter door een raam aan de 
buitenzijde van het gebouw zijn.  

- Een zicht op een binnenplaats of atrium voldoet, mits de afstand van 
het raam of de gevelopening tot de achterwand van de binnenplaats 
of het atrium (loodrecht gerekend) minimaal 10 meter is. 

B 

5 

Verblijfsruimte is een kamer of ruimte binnen de asset voor 
verblijven van personen, gedurende ten minste een gemiddelde 
periode van 30 minuten per dag.  
 

B 

6 
Het uitzicht op natuurlijke buitenomgeving moet worden bepaald op zithoogte 
(1.2 – 1.3 meter), vanaf een centraal punt van het raam op minstens 1 meter 

afstand van de opening. 
B 

7 

De volgende voorbeelden geven richtlijnen over wat als acceptabel wordt 
beschouwd:  

- Tuinen die verbonden zijn aan de woning en groen bevatten.  
- Lokale parken, beekjes of sportvelden in de omgeving. 
- Bos-, duin-, heidegebied  
- Veenlandschap, heuvellandschap, rivierenlandschap en meren.  
- Zeezicht 

B 

 Criteria voor vraag 3 antwoordoptie C  

8 

Filter  
Bij de volgende omstandigheden kan de antwoordoptie over 
buitenverlichting uit het assessment worden gefilterd:  

a. Als er geen buitenverlichting is geïnstalleerd (los 
van of gemonteerd aan de gevel of op het dak) en de 
verlichting niet vereist is met betrekking op veiligheid 
en het uitvoeren van taken.   

OF  
b. Als het buitenruimtes betreft. Deze vallen niet onder 

de scope van het assessment.  

C 

9 Het verlichtingsniveau moet aan de volgende normen voldoen:  C 



• NEN-EN-12464-1:2011 Licht en verlichting - 
Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen, 
tabel 5.1 Verkeerszones en algemene ruimten binnen 
gebouwen.   

NEN-EN 12464-2:2014 Licht- en verlichtingstechniek - 
Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten, tabel 5.1 
Verkeerszones en algemene ruimten buiten gebouwen.   

10 
 

Het verlichtingsniveau in bezette ruimtes wordt gemeten door een 
gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de procedure(s) 
gesteld in de relevante norm (criteria 2).   
Als er tijdens de meting blijkt dat er niet wordt voldaan en er 
moeten  verlichtingsarmaturen worden toegevoegd, verwijderd of 
afgedekt om het beste verlichtingsniveau te bereiken, voldoet de 
ruimte niet aan de criteria.  

C 

11 
Een gekwalificeerd persoon is iemand die aantoonbare ervaring 
heeft met het uitvoeren van lichtmetingen in binnen- en 
buitenruimtes.   

C 

12 

Gemeenschappelijke verblijfsruimten die binnen de scope van de 
vereisten voor binnenverlichting vallen omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot, het volgende: 
- Entree, lobby 
- Lift 
- Gemeenschappelijke keuken, kantoor, wasruimte, schuur 
- Verkeersuimten in wooncomplex 

 
Buitenruimten die binnen de scope van de vereisten voor 
buitenverlichting vallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het 
volgende:   

- Voetpaden uitsluitend voor voetgangers.   
- Verkeersgebieden voor langzaam rijdend verkeer 

(maximaal 10 km/h, woonerven). Bijvoorbeeld fietsen.  
- Autoverkeer met gematigde snelheid (maximaal 30 km/h).   
- Draaipunten, laad- en losplaatsen voor voertuigen. 
- Parkeerplaatsen  

 

C 

13 

Hoogfrequente voorschakelapparatuur voor fluorescentie- en 
gasontladingsverlichting verhoogt de stroomfrequentie naar van 
het elektriciteitsnet naar de gewenste frequentie. Een 
voorschakelapparaat kan ook worden toegepast om de spanning 
en het stroomniveau aan te passen en naar de waarden die nodig 
zijn opstarten van de lamp.     
 

C 

 Criteria voor vraag 4 antwoordoptie D  

14 

De volgende lichttechnieken zijn voorbeelden van 
verlichtingsinstallaties zonder flikkerhinder of gelijkwaardig:   

a. Fluorescentie- en gasontladingsverlichting waarbij 
de lichtbronnen worden aangestuurd door elektrische 
hoogfrequente voorschakelapparatuur.     
b. LED verlichting zonder dimtechniek.   
c. LED verlichting waarbij de dimtechniek d.m.v. het 
regelen van stroom gebeurt.   
d. Temperatuurstralers (bijvoorbeeld 
halogeenlampen).   

Wordt er gebruikgemaakt van ‘Digital Addressable Lighting 
Interface’ (DALI) of vergelijkbare systemen voor het aansturen van 
het dimmen van LED-verlichting, dan moet bewijs worden 
aangeleverd dat de LED-producten een juiste dimtechniek 
gebruiken die flikkering voorkomt 

D 

   



 
 
 
Methodiek  
Vraag 1 daglichttoetreding 
Berekening van het glasoppervlak als percentage van het vloeroppervlak in verblijfsruimten en 
toetsing tegen de minimale prestatie-eisen. De volgende stappen moeten worden doorlopen om te 
bepalen of de asset voldoet aan de minimale prestatie-eisen.  

1. Bereken het gebruiksoppervlak (m2) voor elk relevant verblijfsruimte.   
2. Bereken voor elke relevante verblijfsruimte het totale glasoppervlak (m2) van alle 
ramen en dakramen binnen de ruimte. De kozijnen mogen niet worden meegenomen in 
het oppervlak, het betreft alleen het glasoppervlak.   
3. Bereken voor elke relevante verblijfsruimte het percentage (%) tussen het 
glasoppervlak en het gebruikersoppervlak met de volgende formule:  

Percentage	=(Glasoppervlak	in	gebied	of	ruimteGebruiksoppervlak	in	gebied	of	ruimte)×100
𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 =𝑮𝒍𝒂𝒔𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓𝒗𝒍𝒂𝒌 𝒊𝒏 𝒈𝒆𝒃𝒊𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒓𝒖𝒊𝒎𝒕𝒆𝑮𝒆𝒃𝒓𝒖𝒊𝒌𝒔𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓𝒗𝒍𝒂𝒌 𝒊𝒏 𝒈𝒆𝒃𝒊𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒓

𝒖𝒊𝒎𝒕𝒆×𝟏𝟎𝟎 
  

4. De assessor moet bepalen of er externe belemmeringen zijn (zoals tegenovergelegen 
gebouwen of constructies, bomen of heggen, etc.) die mogelijk de hoeveelheid invallend 
daglicht in de kamer beperken. Als er een belemmering aanwezig voldoet de 
desbetreffende kamer niet.     
5. Controleer voor elk verblijfsruimte of aan de minimale prestatie-eis uit vraag 1 wordt 
voldaan.  

  
  
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle Er dient onomstotelijk te worden bewezen dat de criteria uit deze credit zijn behaald. Hiertoe kunnen één of 
meer van de passende bewijstypen die worden vermeld in hoofdstuk 4.0 BREEAM –NL Bewijsmateriaal 
gebruikt worden. 

  
  
Definities  
 



  
Hea 02 Luchtkwaliteit binnen   

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Het bevorderen van een gezond leef- en verblijfsklimaat door een adequate luchtverversing, 
spuiventilatie en monitoring. 
 
 
Vraag 1 Ventilatievoorziening (5 punten)  
Worden verblijfsruimten geventileerd met systemen om concentraties van verontreiniging van de 
binnenlucht en de circulatie van gebruikte lucht in het gebouw te minimaliseren?  

Punten  Antwoord  Selecteer een antwoordoptie 
1  A.  Ja, er is mechanische toevoer en natuurlijke afvoer (Type B) 
2 B.  Ja, er is natuurlijke toevoer en mechanische afvoer  (Type C) 
3 C.  Ja, er is mechanische toevoer en mechanische afvoer (Type D) 
4 D.  Ja, er is balansventilatie met warmteterugwinning (Type D+) 

5 E.  Ja, er is balansventilatie met warmteterugwinning, voorzien van 
aardwarmtewisselaar (Type D+) 

 
Vraag 2 Lucht toe- en afvoer van ventilatiesystemen (1 punten)  
Zijn de luchttoevoer- en afvoerpunten zo gepositioneerd dat wordt voorkomen dat zij vervuilde lucht 
aanzuigen?    

Punten  Antwoord  Selecteer een antwoordoptie 
1 F.  Ja, alle luchtinlaten zijn verwijderd van bronnen van luchtverontreiniging. 

 
Vraag 3 CO2 Monitoring (1 punten)  
Zijn er sensoren geïnstalleerd die de koolstofdioxide (CO2) concentratie van de binnenlucht 
monitoren?  

Punten  Antwoord  Selecteer een antwoordoptie 
1  G.  Ja, CO2 sensoren waarschuwen bewoners wanneer de concentraties te 

groot worden en reageren op het systeem  
 
 
 
 
 
 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

 Criteria voor vraag 1 antwoordoptie A - E  

1.  

Verblijfsruimte    
Ruimte bestemd voor het verblijven van mensen gedurende ten 
minste een aaneengesloten periode van 30 minuten per dag, dan wel 
waarin voor de betreffende gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten 
plaatsvinden. Een verblijfsruimte voldoet aan de minimumcriteria ten 
aanzien van oppervlakte en hoogte uit het Bouwbesluit.   

Alle 

 

 

7 

0 



2.  

Alle verblijfsruimten hebben een voorziening voor luchtverversing, 
bestaande uit een component voor de toevoer van verse lucht en een 
component voor de afvoer van binnenlucht (luchtafvoerrooster of 
overstroomrooster). Een van de systemen is toegepast. 
 
 
Type B:  

a. De ventilatie moet worden geregeld door de bewoner van de 
woning. 

Type C: 
a. De ventilatie moet worden geregeld door de bewoner van de 

woning. 
b. De ventilatie wordt geregeld met een natuurlijke luchtinlaat en 

een mechanische afzuiging in vochtige ruimtes (keukens, 
toiletten en bergingen)kamers 

Type D: 
a. Een hygrometer en sensor stemt de ventilatiestroom af op de 

luchtvochtigheid. 
Type D+: 

a. Het warmteterugwinning systeem heeft een thermisch 
rendement van meer dan 75% 

b. Het elektriciteitsverbruik van de systemen moet lager zijn dan 
0,45wh/m3. 

 

A - E 

3.  
Binnen mechanische ventilatiesystemen worden filters toegepast van een 
kwaliteit en klasse die voldoen aan NEN-EN 16798 - Deel 3 Ventilatie voor 
utiliteitsgebouwen (zie CN6). Hierbij dient minimaal te worden uitgegaan van 
een luchttoevoer klasse 2 (SUP2). 

D 

 Criteria voor vraag 2 antwoordoptie E, F  

4.  

Voor woningen met ventilatiesystemen met mechanische 
luchttoevoer:     
 
Alle luchtinlaten van de mechanische ventilatie zijn ten minste 10 
meter horizontaal verwijderd van ‘externe bronnen van 
luchtverontreiniging’, dit is inclusief de luchtafvoervoorziening van het 
gebouw zelf en andere gebouwen. In afgesloten ruimtes, zoals 
binnenplaatsen, waar zich ook luchtinlaten bevinden, zijn geen 
luchtafvoer of andere luchtverontreinigingsbronnen aanwezig.    
 
OF    
 
De verdunningsfactor voor de luchttoevoer is in overeenstemming met 
een van de volgende normen:     
 
0,0075 voor luchtverversing bepaald met NEN 8087:2001.    
 
0,0075 voor afvoer van rookgas bepaald met NEN 2757-2:2006.   

F 

5.  

In gebouwen met natuurlijke ventilatie of natuurlijke toevoer, zijn de te 
openen ramen, daklichten en deuren minimaal 10 meter horizontaal 
verwijderd van bronnen van luchtvervuiling. Hieronder vallen ook de 
lucht- en rookafvoervoorzieningen van de eigen en andere 
woningen/gebouwen. 

F 

6.  

Dit betreft:     
• Nabijgelegen verkeerswegen     
• Aanpalende parkeerplaatsen en laad- en losruimten.     
• Nabijgelegen uitmondingen van industriële of 
landbouwbedrijven en rookruimten.     
Wegen met beperkte toegang en infrequent gebruik, die waarschijnlijk 
nauwelijks impact hebben op de luchtkwaliteit, vallen niet onder 

F 



externe bronnen van luchtverontreiniging (bijv. een weg om het afval 
op te halen).   

7.  De werking van het ventilatiesysteem is onderdeel van de handleiding 
voor bewoners (MAN 04) F 

 Criteria voor vraag 4 antwoordoptie G, H  

8.  

De koolstofdioxide (CO2) sensoren zijn als volgt geïnstalleerd:     
 

a. In mechanisch geventileerde ruimtes, zijn de sensoren:    
 

I. Gekoppeld aan het mechanische ventilatiesysteem en 
zorgen voor vraaggestuurde ventilatie van de ruimte.     

 
OF    
 

II. Waarschuwen de bewoners of gebouwbeheerders 
zichtbaar of hoorbaar wanneer het koolstofdioxidegehalte 
het aanbevolen instelpunt overschrijdt.     

 
b. In natuurlijk geventileerde ruimtes kunnen de sensoren:    

 
I. De bewoners of gebouwbeheerders zichtbaar of hoorbaar 

waarschuwen wanneer het koolstofdioxidegehalte het 
aanbevolen instelpunt overschrijdt.     

 
OF    
 

II. Gekoppeld zijn aan bedieningselementen, met de 
mogelijkheid om de hoeveelheid verse lucht aan te 
passen. Bijvoorbeeld een systeem dat automatisch ramen 
of een dakrooster opent.    

G 

9.  

Sensoren moeten:    
a. Worden geïnstalleerd, getest, gekalibreerd en worden 

onderhouden in overeenstemming met de instructies 
van de fabrikant.     

b. Worden geplaatst om representatieve aflezingen te 
geven van de omstandigheden in elke ruimte.     

c. Aan de muur worden gemonteerd op een hoogte boven 
vloerniveau, die overeenkomt met een gemiddelde 
hoogte van zittende of staande hoofden, voor de 
hoofdactiviteit die in die ruimte wordt uitgevoerd 

G 

10.  
De instellingen van installaties moeten voorkomen dat de 
kooldioxideconcentratie in de binnenlucht lager is dan 
800ppm.     

G 

 

 

Tabellen 

 
Bewijsvoering  
Criteria   

 

Aan de hand van één of meerdere bewijsstukken zoals vermeld in hoofdstuk 4.0 
BREEAM-NL Bewijsmateriaal dient aangetoond te worden dat het project aan de 
criteria voldoet. 

 



Relevante definities  
 



  

Hea 03 Gezond 
binnenklimaat    

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Zekerstellen dat watersystemen zo worden beheerd dat het risico op microbiologische besmetting 
wordt geminimaliseerd.   
 
Onder de aandacht brengen wat de risico’s van blootstelling aan Radon zijn en het waarderen van 
een asset waarbij de risico’s zijn beperkt.  
 
Het bevorderen van een gezond leef- en verblijfsklimaat door een adequate luchtverversing, 
spuiventilatie en een minimale luchtverontreiniging door bouwproducten en afwerkingsmaterialen. 
 
Vraag 1 Vluchtige organische stoffen 
Op welke manier wordt een gezond binnenklimaat gewaarborgd?  
 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
1  A.  Minimaal vier van de vijf opgenomen groepen bouwproducten en 

afwerkingsmaterialen voldoen aan de daarvoor opgestelde grenswaarden. 

1 B.  
Er vindt een meting van de luchtkwaliteit voor en na ingebruikname plaats 
waarmee er wordt voldaan aan de grenswaarden voor formaldehyde en 
totale vluchtige organische stoffen.  

EP C.  Alle opgenomen groepen bouwproducten en afwerkingsmaterialen voldoen 
aan de daarvoor opgestelde grenswaarden. 

 
 
Vraag 2 Microbiologisch management 
Is het watersysteem van het gebouw legionellaveilig en schoon opgeleverd en zijn er maatregelen om 
het risico op blootstelling aan legionella te voorkomen? 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
1 D.  Ja, alle watersystemen in het gebouw zijn legionellaveilig opgeleverd. 

1  E.  De bewoners ontvangen een handleiding over het voorkomen van het risico 
op legionellabesmetting.   

 
Vraag 3 Radon risico 
Bevindt de het gebouw zich in een gebied met een risico voor een verhoogd radonniveau 
binnenhuis?  

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
2  A.  Ja, er is getest maar er zijn geen maatregelen nodig.  
0 B.  Ja, er is getest maar er zijn geen maatregelen getroffen.   
2 C.  Ja, er is getest en alle passende maatregelen zijn getroffen.   

 
 
 
Criteria  

#  Criteria  
Toepasbaar 
op 
antwoord  

 

 

4 

1 



 Criteria voor vraag 1 antwoordoptie C-E  

1 

Minimaal vier van de vijf opgenomen groepen 
bouwproducten en afwerkingsmaterialen in Tabel 
HEA03.1, die aan de binnenzijde van het gebouw zijn 
toegepast, moeten voldoen aan de gestelde 
grenswaarden voor emissies, bepalingsvoorwaarden en 
andere aanvullende voorwaarden uiteengezet in de 
tabel. 

 

C, E 

2 
 

Het beoordelen van bouwproducten en afwerkingsmaterialen 
betreft alleen die producten waarvan de emissie invloed heeft 
op de kwaliteit van de binnenlucht. Dit betekent dat de criteria 
alleen van toepassing zijn op de bouwproducten en 
afwerkingsproducten die zich aan de binnenzijde van de 
dampremmende laag bevinden en integraal tot het gebouw 
behoren, zoals bijvoorbeeld binnenwanden, akoestische 
bekleding en inbouwkasten worden getoetst. Los meubilair 
zoals stoelen, kasten en bureaus worden buiten deze credit 
gelaten. 

C 

3 

Producten die van nature geen VOS-emissie hebben, zoals 
baksteen, natuursteen, beton, keramische tegels, glas, metalen 
voldoen per definitie aan de emissie-eisen. 

C 

4 

De voorschriften voor het testen en meten van emissie limieten 
is gebaseerd op gestandaardiseerde emissie testkamers. 
Perforator, flacon, uitdrogen en andere onttrekking 
testmethoden zijn expliciet uitgesloten. Alternatieve methoden 
zijn alleen toegestaan mits de condities die behoren bij de 
gestandaardiseerde testkamers overeenkomen met de 
methoden omschreven in tabel HEA02.3. Voor alternatieve 
methoden moet door de BREEAM-Expert voorafgaand 
toestemming worden gevraagd. 

C 

5 

Alle organisaties die worden ingeschakeld voor het testen en 
analyseren van de binnenlucht ten aanzien van de emissie door 
bouwproducten en afwerkingsmaterialen dienen geaccrediteerd 
te zijn volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 met de volgende 
specifieke omschrijving van accreditatie: Bemonstering: 
luchtmonster nemen van formaldehyde in de lucht; steekproef 
nemen van VOS in de lucht; chemische analyse voor vaststellen 
formaldehyde en/of VOS. 
Monsters nemen en chemisch analyseren van de binnenlucht 
mag door verschillende organisaties worden gedaan, maar 
dienen geaccrediteerd te zijn. 
 

C 

6 

 
In het bewijsmateriaal moet worden opgenomen dat de verf, 
voegsel en kit gebruikt in natte ruimten beschermt tegen 
schimmelgroei. Dit kan worden aangetoond door middel van 
uitgevoerde tests of met productinformatie dan wel 
fabrikantsverklaring. De Europese standaard voor dergelijke 
tests zijn NEN-EN15457 en NEN-EN15458. 

C 



 

7 

Overzicht met goedgekeurde alternatieve gezondheidlabels is 
beschikbaar op de hulppagina in de online richtlijn en 
BRE Guidance Note 22. 

C 

8 

Eigen verklaringen, door fabrikanten, van emissie niveaus van 
hun bouwproducten en afwerkingsmaterialen worden 
geaccepteerd mits deze door een geaccrediteerd laboratorium 
conform CN4 zijn toegekend, óf dat een fabrikant verklaart dat 
zijn product geen formaldehyde of VOS-emissie bevat. 

C 

9 

Als in het gebouw slechts 4, of minder producten, uit tabel 
HEA02.3 zijn toegepast, dan wordt het aantal producten dat 
moet voldoen als volgt bepaald: 
Bij 4 producten moeten er 3 voldoen; 
Bij 3 producten moeten er 2 voldoen 
Bij 2 of minder producten moet alle producten voldoen 
 

C 

 
10 

De formaldehydeconcentratie is vóór ingebruikname gemeten 
en is ≤ 30 μg/m3 (gemiddeld over 30 minuten) en er worden na 
ingebruikname geen werkzaamheden binnen meer uitgevoerd.  
 

D 

11 

De concentratie totale vluchtige organische stoffen (TVOS) 
wordt gemeten vóór ingebruikname en is ≤500 
μg/m3 (gemiddeld over 8 uur) en er worden na ingebruikname 
geen werkzaamheden binnen meer uitgevoerd. 
 

D 

12 

Indien waarden zijn gevonden die de limieten overschrijden 
dient er een plan te worden opgesteld om de concentratie 
formaldehyde en TVOS vóór ingebruikname binnen de 
voorgeschreven limieten te brengen. Er dient vervolgens 
opnieuw getest te worden om aan te tonen dat na nemen 
maatregelen wel aan de limieten wordt voldaan. 
 

D 

13 

Het testen, meten en rapporteren van de in criteria 10 en 11 
benoemde emissies dient, indien van toepassing, te geschieden 
conform de volgende normen: 

a. NEN-ISO 16000-2: Binnenlucht – Deel 2: 
Monsternemingsstrategie voor formaldehyde 

b. NEN-ISO 16000-3: Binnenlucht – Deel 3: Bepaling van 
formaldehyde en andere carbonyl-verbindingen in 
binnenlucht en testkamers – Actieve monsterneming 

c. NEN-ISO 16000-5: Binnenlucht – Deel 5: 
Monsternemingsstrategie voor vluchtige organische 
verbindingen 

d. NEN-ISO 16000-6: Binnenlucht – Deel 6: Bepaling van 
het gehalte aan vluchtige organische componenten in 
binnenlucht en testkamers door actieve monsterneming 
op TENAX TA®, thermische desorptie en 
gaschromatografie met gebruik van MS/FID 

 

D 

 Criteria voor vraag 2 antwoordoptie G - H  



1.  

Tijdens het ontwerp en uitvoering van de waterinstallaties wordt 
uitgegaan van een legionellaveilige situatie, op basis van de NEN 
1006 en Waterwerkbladen.  
 
 

G 

2.  

Alle watersystemen die een potentieel risico vormen worden 
legionellaveilig opgeleverd, dit is inclusief maar niet beperkt tot:   

a. Opslag- en distributiesystemen voor warm en koud 
water.   
b. Verdampingskoelsystemen (bijvoorbeeld koeltorens 
en verdampingscondens).   
c. Spabaden, bubbelbaden en ‘hot tubs’   
d. Fonteinen en waterpartijen    
e. Luchtbevochtigers   

Een watersysteem omvat alle apparatuur en componenten die bij 
dat systeem horen. Bijvoorbeeld alle bijhorende leidingen, pompen, 
toevoertanks, kleppen, douches, warmtewisselaars, blustanks, 
waterontharders, koelmachines, etc.   

G 

3.  

De handleiding moet betrekking hebben op het volgende:   
• Wat is legionella?  
• De gezondheidsrisico’s van legionellabesmetting  
• Eenvoudige maatregelen die een bewoner kan 
nemen om zelf het risico op besmetting te 
minimaliseren.  ‘ 

De handleiding kan worden opgenomen als onderdeel van de 
“gebruikershandleiding” (MAN 04), de handleiding wordt uitgevoerd 
in overeenstemming met ISSO publicatie 30.5.,.   

J-O 

 Criteria voor vraag 3  

4.  

Op basis van de kaart ‘radon in woningen’ van het RIVM is de 
radonconcentratie vastgesteld voor de woning. De kaart is te 
vinden op pagina 18 van het rapport ‘Woningen in Nederland met 
mogelijk hogere 
radonconcentraties’https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-
0032.pdf. 

Als er een verhoogd risico is op bovengenoemde kaart, bij een 
radonconcentratie van meer dan 40 Bq/m3, dienen er testen te 
worden uitgevoerd conform de NEN 7181. 

 

 

5.  

De radonconcentratie waarop het nemen van maatregelen vereist 
is, is door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgesteld op 100 
Bq/m3 . Bij hogere concentratie moeten maatregelen worden 
genomen. 

 

6.  Maatregelen moeten de richtlijnen van het RIVM volgen  

7.  
Zijn er al maatregelen doorgevoerd, dan is testen niet vereist. De 
Assessor moet bevestigen dat de maatregelen nog steeds in goede 
staat verkeren. 

 

 

Methodiek  
 

Tabellen 



 

Tabel HEA3.1: Grenswaarden emissies bouwproducten en afwerkingsmaterialen. 

Product type Maximale 
concentratie  
Formaldehyde 

Maximale 
concentratie totaal 
vluchtige 
organische stoffen 
(TVOS) 

Maximale 
concentratie 
Categorie 1A 
en 1B 
carcinogene 
stoffen 

 Bepalingsmethoden** Aanvullende eisen 

1. Binnenverf en 
vernissen  

≤ 0.06 mg/m³ ≤ 1.0 mg/m³ ≤ 0.001 
mg/m³ 

NEN-EN 16402:2019  

Of 

NEN-EN 16000-9:2016  

Of 

NEN-EN 16516:2017 

 

Moet voldoen aan de 
inhoudslimieten TVOS 
(zie tabel HEA02.4) 

 

 

Exemplary 
performance 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ alsmede Totaal Semi-VOS: TSVOS < 0.1 mg/m³ 

2. Houtachtige 
plaatmaterialen, 
inclusief 
spaanplaat, 
houtvezelplaat, 
MDF, OSB, 
cementgebonden 
vezelplaat, triplex, 
massief houten 
panelen en 
akoestische platen.  

Ook houten 
vloeren, zoals 
parket vallen 
hieronder, alsmede 
houtconstructies 
zoals gelamineerd 
hout. 

≤ 0.06 mg/m³ 

(Exclusief MDF) 

 

MDF: 

≤ 0.08 mg/m³ 

≤ 1.0 mg/m³ ≤ 0.001 
mg/m³ 

NEN-EN 16000-9:2016 

Of 

NEN-EN 16516:2017 

Of 

NEN-EN 717-1:2004   
(alleen formaldehyde) 

 

 

Exemplary 
performance 

≤ 0.02 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ alsmede Totaal Semi-VOS: TSVOS < 0.1 mg/m³ 

3. Vloerafwerking, 
inclusief vinyl, 
linoleum, kurk, 
rubber, tapijt en 
houten 
laminaatvloeren. 

Ook gietvloeren. 

 

≤ 0.06 mg/m³ ≤ 1.0 mg/m³ 

 

≤ 0.001 
mg/m³ 

 

 NEN-EN-ISO 
10580:2012 

Of 

NEN-EN 16000-9:2016 

Of 

NEN-EN 16516:2017 

 

 

Exemplary 
performance 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ alsmede Totaal Semi-VOS: TSVOS < 0.1 mg/m³ 



4. Verlaagde 
plafonds, 
tussenwanden plus 
akoestisch en 
isolatie technische 
materialen.  

≤ 0.06 mg/m³ ≤ 1.0 mg/m³ 

 

≤ 0.001 
mg/m³ 

NEN-EN 16000-9:2016 

Of 

NEN-EN 16516:2017 

NEN-EN 717-1:2004 
(alleen hout – 
formaldehyde) 

 

 

Exemplary 
performance 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ alsmede Totaal Semi-VOS: TSVOS < 0.1 mg/m³ 

5. Lijmen en kitten, 
inclusief 
vloerlijmen.  

 

≤ 0.06 mg/m³ ≤ 1.0 mg/m³ 

 

≤ 0.001 
mg/m³ 

 

 NEN-EN 13999-(1-4)-
2013 

Of 

NEN-EN 16000-9:2016 

Of 

NEN-EN 16516:2017 

 

Exemplary 
performance 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ alsmede Totaal Semi-VOS: TSVOS < 0.1 mg/m³ 

* Na 28 dagen in testkamer dient het materiaal te voldoen aan de emissie limieten of eerder indien dit in de relevante testnorm 
wordt voorgeschreven. 

  ** alternatief hiervoor mag een algemeen erkend gezondheid label worden overlegd, zie www.breeam.nl/hulp: lijst met 
alternatieve gezondheid labels. Of alternatief zie  
https://www.breeam.com/GN22_BREEAM_HQM_Recognised_Schemes_for_Emissions_from_Construction_Products_v2.5.pdf 

 

 

Tabel HEA02.4: Maximum TVOS-emissies voor verven en lakken. Bepalingsmethode hierbij is NEN-
ISO 11890-2 of NEN-ISO 17895 of door berekeningen gebaseerd op de ingrediënten en ruw 
materialen.  

Productcategorie Inhoudslimieten TVOS 
voor gereed product (g/l) 

Binnenverf mat voor wand en plafond 
(glans<25@60°) 10 

Binnenverf glans voor wand en plafond 
(glans>25@60°) 40 

Binnenverf voor sierlijsten en 
wandbekleding van hout of metaal 90 

Binnenlak voor sierlijsten en houtbeits, 
inclusief dekkende houtbeits 65 

Binnen houtbeits minimaal-dekkend 50 

Grondverf 15 

Bindmiddel 15 

Eén-component lak 100 

Twee-componenten lak voor bijzonder 
gebruik zoals vloeren 80 



Gekleurde lak 80 

Lak voor decoratieve effecten 
(bijvoorbeeld marmer) 80 

 

 
 
 
 
 

 
 
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle 
De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

 

Definities  
Legionella:   
Legionella is de naam van de bacterie die Legionellose kan veroorzaken. Mensen die worden besmet 
met legionellabacteriën kunnen blijvende gezondheidsschade oplopen of overlijden. Besmetting vindt 
plaats door het inademen van de bacterie via zeer kleine druppeltjes water (aerosolen) die door 
beneveling van water in de lucht kunnen komen.   
  
Bekwaam persoon:   
Een persoon die voldoende autoriteit, competentie en kennis heeft van de asset om ervoor te zorgen 
dat alle operationele procedures tijdig en effectief worden uitgevoerd, en die bekwaamheid, ervaring, 
instructie, informatie, opleiding en middelen heeft om hen in staat te stellen hun activiteiten competent 
en veilig uit te voeren. In het bijzonder moet deze persoonweten:   

a. Wat de potentiële bronnen van legionellabacteriën en de gezondheidsrisico’s zijn.   
b. Welke maatregelen moeten worden genomen, inclusief voorzorgsmaatregelen om 
bewoners te beschermen.  
c. Welke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
controlemaatregelen effectief blijven.  

  
Verblijfsruimte  

Ruimte bestemd voor het verblijven van mensen gedurende ten minste een aaneengesloten 
periode van 30 minuten per dag, dan wel waarin voor de betreffende gebruiksfunctie 
kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Een verblijfsruimte voldoet aan de minimumcriteria 
ten aanzien van oppervlakte en hoogte uit het Bouwbesluit.  

Categorie 1A en 1B carcinogenen 

Carcinogene stoffen die detecteerbaar zijn bij de VOS-emissietesten, zoals opgenomen in 
tabel HEA02-3 en geclassificeerd als categorie 1A en 1B volgens het Globally Harmonised 
System (2009).   

Vluchtige organische stof (VOS) en Semi-Vluchtige Organische Stof (SVOS) 

Elke organische vloeistof of vaste stof die spontaan verdampt bij de heersende temperatuur en 
atmosferische druk waarmee het in contact staat (bron: EN ISO 11890). Naast VOS heb je ook 



semi-vluchtige organische stoffen (SVOS). Dit zijn vluchtige organische stoffen die pas 
gedurende een langere periode vrijkomen. Deze semi-vluchtige organische stoffen worden 
opgeslagen in huisstof of hechten zich aan oppervlaktes.  

 
Aanvullende informatie 
Richtlijnen voor mitigerende maatregelen  
De volgende bron kan gebruikt worden voor algemene mitigerende maatregelen om het radonrisico in 
de woning te verlagen:  

• https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-
om-huis/radongas-en-thoron-in-huis/  
• https://www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit/straling-van-natuurlijke-
oorsprong/straling-binnenshuis/radon-en-thoron-in-gebouwen 

 
 

Vluchtige organische stoffen 

VOS'en worden uitgestoten door breed assortiment van producten. Voorbeelden zijn: verven en 
lakken, afbijtmiddelen, reinigingsmiddelen, pesticiden, gebouwmaterialen en inrichting, lijmen en 
hechtmiddelen, ureum-formaldehyde schuimisolatie, geperste en verlijmde houtproducten 
(hardhouten triplex, wandbekleding, spaanplaat, houtvezelplaat) en meubels gemaakt van deze 
geperste houtproducten. 

De meeste doorsnee verfproducenten leveren ook verven zonder VOS of met een lage concentratie 
VOS. De uitstoot van VOS door verven en vernissen is in de richtlijn 2004/42/CE geregeld. Daarnaast 
dienen producten met een hoog gehalte aan organisch oplosmiddel te worden vermeden. 

Analyse van het blootstellingsgevaar aan vrijgekomen chemicaliën uit producten, en de mogelijke 
gevolgen voor gezondheid en het milieu, vormt een belangrijke eis in de Europese richtlijnen. Het 
mogelijke effect van een gebouwproduct op de binnenluchtkwaliteit maakt deel uit van de Europese 
Richtlijn Bouwproducten, 89/106/EEC. De geactualiseerde Richtlijn 93/68/EEC bevat criteria voor de 
CE-markering van producten. 

Producten die in gebouwen worden geïnstalleerd, mogen geen stoffen bevatten die in de Richtlijn 
Gevaarlijke Stoffen 2004/42/CE zijn geregeld, omdat deze stoffen bij inhalatie of contact lichamelijk 
letsel kunnen veroorzaken. Materialen die zware metalen bevatten (bijvoorbeeld antimoon, barium, 
cadmium, lood en kwik) of andere giftige elementen (bijvoorbeeld arseen, chroom en seleen) of 
gereglementeerde biociden (bijvoorbeeld pentachloorfenol) dienen te worden vermeden. 

Verschillende etiketteringsmethoden geven producten aan die zijn getest en aantoonbaar een 
geringe hoeveelheid van de stof afgeven. Deze stoffen worden beschreven in verschillende 
publicaties zoals: 

ECA (European Collaborative Action, Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure) (2005): 
Harmonisatie van etiketteringssystemen voor emissies door binnenmaterialen in de EU, 
Inventarisatie van bestaande systemen. 

ECA (European Collaborative Action, Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure) (2012): 
Harmonisatieplan voor etiketteringssystemen voor binnenmaterialen in de EU. 

Gevaarlijke stoffen zijn in de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen (67/548/EEC) geregeld. 

 

Referenties 

ISSO- publicatie 55.3 Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers 

Regelgeving legionella: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/inhoud/regels-voor-
legionellapreventie#/ 



NEN-ISO 16000-2: 2016 Binnenlucht – Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde 

NEN-ISO 16000-3: 2011 Binnenlucht – Deel 3: Bepaling van formaldehyde en andere 
carbonylverbindingen in binnenlucht en testkamers – Actieve monsterneming 

NEN-ISO 16000-5: 2007 Binnenlucht – Deel 5: Monsternemingsstrategie voor vluchtige organische 
verbindingen. 

NEN-ISO 16000-6: 2011 Binnenlucht – Deel 6: Bepaling van het gehalte aan vluchtige organische 
componenten in binnenlucht en testkamers door actieve monsterneming op TENAX TA®, thermische 
desorptie en gaschromatografie met gebruik van MS/FID 

EU-Richtlijn 2004/42/CE (‘Verfrichtlijn’) 

NEN-EN-ISO 11890-2:2013 – Verven en vernissen – Bepaling van het gehalte aan vluchtige 
organische stoffen (VOS), Deel 2 – Gaschromatografische methode 

NEN-EN 16402:2019 – Verf en vernissen – beoordeling van de emissies van stoffen vanuit deklagen in 
de binnenlucht – bemonstering, conditionering en beproeving. 

NEN-EN-ISO 16000-9:2006/C1:2007 en –Binnenlucht – deel 9: bepaling van de emissie van vluchtige 
organische verbindingen vanuit bouwproducten en inrichtingsmaterialen – emissieproef voor 
kamermethode. 

NEN-EN 16516:2017 en – Bouwproducten – Beoordeling van de afgifte van gevaarlijke stoffen – 
bepaling van emissies naar binnenlucht. 

NEN-EN 13986:2004+A1:2015 en Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw – 
Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken 

NEN-EN 14342:2013 Houten vloeren en parket – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en 
merken 

NEN-EN 14080:2013 Houtconstructies – Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout  

NEN-EN 10580:2012 Veerkrachtige, textiel en laminaatvloerbedekkingen – Beproevingsmethoden voor emissie van 
vluchtige organische verbindingen 

 
NEN-EN 717-1:2004 en- Houtachtige plaatmaterialen – Bepaling van de formaldehyde-emissie – Deel 
1: Formaldehyde-emissie volgens de kamermethode OF deel 2 volgens de gasanalyse methode. 

NEN- EN 14041:2018 (cor.2018-02) Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten, 
laminaatvloerbedekkingen en meerlaagse modulaire vloerbedekkingen – Essentiële eigenschappen 

NEN – EN 13964:2014 Verlaagde plafonds – Eisen en beproevingsmethoden. 
 
NEN-EN 13999:2013 (deel 1-4) Lijmen – kortstondige methode voor het meten van de emissie eigenschappen met 
weinig of geen oplosmiddel na behandeling. 
 
NEN-EN 17895:2005 – Verven en vernissen -Bepaling van het gehalte aan vluchtige organische verbindingen (in-can 
VOS) van op water gebaseerde emulsieverven. 
 
NEN-EN ISO 16017-2:2003, Binnenlucht, buitenlucht en werkplekatmosfeer. Bemonstering en analyse 
van vluchtige organische verbindingen met gebruik van adsorptiebuizen, thermische desorptie en 
capillaire gaschromatografie - Deel 2: Diffuse monsterneming 

  



 



 

  
Hea 04 Thermisch comfort   

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Het verzekeren van een optimaal thermisch comfort voor de bewoners dankzij onderbouwde 
ontwerpmaatregelen, en een juiste keuze van temperatuurbediening. 

 
Vraag  
Biedt de woning thermisch comfort voor de bewoners?  

Punten  Antwoord  Selecteer meerdere antwoordopties. Antwoord F en G kunnen alleen 
worden geselecteerd als antwoord E is behaald. 

1 A.  Ja, de TOjuli van de woning voldoet aan 1,1 

1 B.  Ja, de verwarmings- en koelingsinstallaties zijn zo ontworpen dat de 
binnentemperatuur in zones na-geregeld kan worden 

 
 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

1.  
Middels een door het bevoegd gezag goedgekeurd (BENG)-
berekening wordt aangetoond dat aan de TOjuli-eis van 1,1 wordt 
voldaan. 

A 

2.  

Het is niet zondermeer voldoende aan de eis van 1,1 te voldoen 
middels actieve koeling.  

Het projectteam dient aan te tonen dat er sprake is van een goed 
zomercomfort. 

A 

3.  

De verwarmings- en koelingsinstallaties zijn zo ontworpen dat de 
binnentemperatuur in zones na-geregeld kan worden met een 
temperatuurbereik van ten minste -2 °C tot +2 °C rond het ‘ruimte 
setpoint’ en een RMOT tussen 0°C en 22 °C beide overeenkomstig 
ISSO 74:2014. Als zone geldt elke afzonderlijke verblijfsruimte 

  

B 

4.  

De na-regeling van de temperatuur moet voor de gemiddelde 
gebruiker eenvoudig en begrijpelijk te bedienen zijn en met een 
temperatuur veranderingseffect van 2 °C per uur na verstellen. 

Na-regeling kan met behulp van onderstaande systemen: 
• Wandthermostaten 
• Thermostaatkranen op radiatoren en convectoren.  
• Regelknoppen op elektrische kachels en 

verwarmingstoestellen.  
• Regelknoppen van airco’s en andere koeltoestellen.  
• Schuifregelaars of regelbare luchtonderbrekers op 

verwarmings- of koeltoestellen of ventilatiesystemen.  

B 
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• Temperatuurregeling met te openen ramen. 
• Bedieningsapplicatie op een telefoon of tablet. 

 

5.  Als zone voor gemeenschappelijke ruimten gelden alle afzonderlijke 
verblijfsruimten. 

B 

 

 
Methodiek 
 
 
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle 
De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

6.  Fotografisch bewijs van de externe systemen voor lichtwering.  
 



 

  
Hea 05 Akoestiek   

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Zekerstellen dat de asset een goed akoestisch binnenmilieu biedt, zodat bewoners een hoge mate 
van geluidcomfort hebben.   
 
Vraag  
Is de akoestiek geoptimaliseerd in termen van geluidsisolatie en het interne geluidsniveau?   

Punten  Antwoord  Selecteer  
1 A.  Ja, de prestatienormen voor interne geluidniveaus zijn behaald.  
2 B.  Ja, de prestatienormen voor externe geluidniveaus zijn behaald.  

1 C.  Ja, de prestatienormen voor lucht- en contactgeluid isolatie niveaus worden 
behaald.   

 
 
 
 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

1.  

Een gekwalificeerd akoestisch adviseur heeft het akoestiekcomfort in 
representatieve ruimtes beoordeeld met relevante prestatienormen 
voor:   

a. Geluidsisolatie (intern en extern)  
b. Geluidsniveaus   

De akoestisch adviseur stelt de specifieke prestatiedoelen vast op 
basis van tabel HEA17.2 en HEA17.3  

E - G  

2.  
Prestatieonderzoeken moeten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met NEN 5077 of in overeenstemming met de 
procedure in de methodiek hieronder.   

E - G  

 

Methodiek  
Zijn de geluidsniveaumetingen niet conform de NEN 5077:2019 uitgevoerd, dan kan een 
gekwalificeerd akoestisch adviseur de onderstaande procedure volgen bij het meten of berekenen van 
het geluidniveau. Als blijkt dat er moet worden afgeweken van de procedure, moet de akoestisch 
adviseur dit verantwoorden én aantonen dat de alternatieve procedures toereikend zijn om te bewijzen 
dat de asset aan de eisen voldoet.  
  
Interne geluidsniveaus – Woonruimtes (slaapkamer, woonkamer, keuken, studeerkamer, etc.)   
Voor het meten van het interne geluidsniveau moet de volgende procedure worden gebruikt:   

1. De metingen voor het interne geluidsniveau moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd akoestisch adviseur. Als iemand anders de metingen uitvert, dan moet de 
akoestisch adviseur de metingen verifiëren.   
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2. Minstens 1 op de 10 woningen moet op locatie worden onderworpen aan een 
akoestische test.   
3. Woningen die volgens de akoestisch adviseur het meest worden blootgesteld aan 
bronnen van omgevingslawaai moeten worden getest. De akoestisch adviseur moet de 
selectiecriteria beschrijven in een (meet)rapport. Is niet duidelijk welke huizen aan het 
meeste omgevingsgeluid worden blootgesteld? Dan moet het aantal geteste huizen 
omhoog, om zeker te stellen dat het slechtste scenario wordt getest.   
4. In elke woning waar wordt getest moet men minimaal metingen (laten) verrichten in 
één slaapkamer en één andere woonruimte (woonkamer, keuken, studeerkamer, etc.). 
Selectiecriteria voor de te meten kamers: kamers waar naar verwachting de hoogste 
geluidniveaus worden behaald.   
5. Ramen moeten gesloten zijn voor de meting. Met uitzondering van druppelroosters 
voor de ventilatie, deze moeten open zijn tijdens de metingen.   
6. Binnen- en buiten deuren moeten gesloten zijn tijdens de metingen.   
7. Geluid van gebouwinstallaties moeten worden meegenomen in metingen als deze 
nodig zijn voor de achtergrondventilatie en verwarmingsdoeleinden (d.w.z. 
warmtepompen, boilers, actieve ventilatiesystemen, etc.).   
8. Afzuigventilatoren in badkamers en toiletten moeten draaien bij de metingen in 
slaapkamers. De deur tussen de kamer met de afzuigventilatoren en de slaapkamer moet 
gesloten zijn.   
9. Geluid van gebouwgebruikers en witgoed maken geen deel uit van de meting.  
10. Zijn kamers niet voorzien van meubilair of vloerkleed, dan moeten de meetresultaten 
worden gecorrigeerd volgens NEN 5077:2019.   
11. Kun je korte meetperiodes gebruiken, dan hoef je de de metingen niet over de gehele 
dag (07:00 – 23:00) uit te voeren. In dit geval moetenen metingen worden uitgevoerd 
wanneer externe geluidsniveaus representatief zijn voor normale omstandigheden.   
12. Meetperioden van minder dan 30 minuten kunnen representatieve waardes opleveren 
en kunnen in dat geval worden gebruikt. Meetperioden korten dan 5 minuten mag echter 
niet worden gebruikt.  De werkelijke meetduur wordt bepaald door de akoestisch adviseur 
en moet worden opgenomen in het meetrapport.   
13. Metingen moet je verrichten op minimaal drie plekken in de kamer, op een hoogte van 
1.2 meter en minimaal op 1 meter afstand van wanden.   
14. Naleving van de criteria-eisen voor geluidsniveaus overdag gebeurt door metingen op 
locatie.   
15. Voor slaapkamers kan worden aangenomen dat er aan de eisen voor geluidsniveaus 
in de avond wordt voldaan, mits deze voldoen aan de eisen voor overdag. E en 
akoestisch adviseur moet daarbij bevestigen dat geluid van de installaties in de 
betreffende kamer niet boven de limiet komt. Het kan handig zijn om installaties te 
kwantificeren met een korte meting overdag.   

Geluidsniveaus – open kamers met een keuken  
Om aan te tonen dat keukens die deel uitmaken van een open ruimte voldoen aan de gestelde 
geluidsniveaus, zijn twee testvoorwaarden vereist. De richtlijnen in punten 1 – 3, 5 – 7 en 9 – 15 
moeten worden gevolgd. Ter aanvulling daarop moet je:   

• Het lower target (te vinden in HEA17.2) behalen als het continue afzuigsysteem op de 
minimumsnelheid* werkt. Daarbij moeten intermitterende (werkend met onderbrekingen) 
afzuigsystemen uit staan.  
• Het upper target (te vinden in HEA17.2) behalen als het continue 
extractieventilatiesysteem met de bootsnelheid* werkt of de minimumsnelheid* voor 
intermitterende extractieventilatie. De ruis die is geassocieerd met het upper target kan 
worden ge meten over een kortere tijdsperiode in vergelijking met de periode voor het lower 
target.  
• Om de doelen voor het geluidsniveau in de avond (te vinden in HEA17.2) te behalen, 
moet het ventilatiesysteem voor continue afzuigsystemen op de minimumsnelheid* werken en 
intermitterende afzuigsystemen moeten uit staan.  

*voor ventilatiesnelheden zie nationale richtlijnen voor de ‘best practice’ op het gebied van 
ventilatie.   

Opmerking: Bij het bepalen van het externe geluidsniveau dat verband houdt met de woning, is voor 
een inidividuele ruimte een tolerantie van +3dB toegestaan. Zo wordt rekening gehouden met 
metingen van onzekerheid en variabiliteit in geluidsniveaus. Maar let op: de doelstelling in tabel 
HEA17.2 moeten worden behaald door het gemiddelde van de kamers binnen elke groep te nemen.   



  
Externe geluidsniveaus   
Voor het meten van het externe geluidsniveau moet de volgende procedure worden gebruikt:   

1. De metingen voor het  externe geluidsniveau moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd akoestisch adviseur. Indien de metingen door iemand anders worden 
uitgevoerd moet de akoestisch adviseur de metingen verifiëren.   
2. Er worden voldoende metingen uitgevoerd om een representatief gemiddelde van het 
geluidsniveau in de buitenruimtes te bepalen. Het aantal meetpunten bepaalt  een 
akoestisch adviseur en deze houdt daarbij rekening met de algemene gebruikte ruimtes.   
3. Het is niet nodig om het geluidsniveau van elke externe ruimte te meten: in dit geval is 
een representatieve steekproef, zoals gedefinieerd bij de akoestisch adviseurs, 
voldoende.   
4. Omgevingsgeluid (bijv. verkeerslawaai) moet worden meegenomen in de meting, 
evenals alle mechanische of elektrische installaties die verband houden met de woning of 
aangrenzende eigendommen (zoals externe units van een warmtepomp. Elke installatie 
moet normaal functioneren.  
5. Als er korte meetperiodes kunnen worden gebruikt, hoeven de metingen niet over de 
gehele dag (07:00 – 23:00) uit te worden gevoerd. Voer in dit geval metingen uit wanneer 
externe geluidsniveaus representaties zijn voor normale omstandigheden.   
6. Meetperioden van minder dan 30 minuten kunnen representatieve waardes opleveren 
en kun je in dat geval gebruiken. Meetperioden korten dan 5 minuten mogen niet worden 
gebruikt. De werkelijke meetduur wordt bepaald door de akoestisch adviseur en moet 
worden opgenomen in het meetrapport.   
7. Is er data beschikbaar over het externe geluidniveau, dan is een berekening door de 
akoestisch adviseur voldoende om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de eisen. De 
beschikbare data kan bijvoorbeeld een bestaand geluidsonderzoek zijn, lokale 
geluidsmodellering of lokale geluidskaarten.   
8. Vinden er in de omgeving van de ruimte luidruchtige activiteiten plaats die naar 
verwachting tijdens bewoning niet aanwezig zijn (bijv. bouwwerkzaamheden), dan moeten 
de metingen worden uitgevoerd in afwezigheid van de geluidsbron. Dit kan betekenen dat 
de activiteit tijdelijk moet worden onderbroken voor het testen, óf dat het testen wordt 
uitgevoerd als de activiteiten niet plaatsvinden.   

  
Opmerking: Bij het bepalen van het externe geluidsniveau dat verband houdt met de woning, is voor 
een inidividuele ruimte een tolerantie toegestaan. Zo wordt rekening gehouden met metingen van 
onzekerheid en variabiliteit in geluidsniveaus. Maar let op: de doelstelling in tabel HEA17.2 moeten 
worden behaald door het gemiddelde van de kamers binnen elke groep te nemen.   
  
Geluidsisolatie  
Metingen van lucht- en contactgeluidsisolaties moeten worden uitgevoerd conform de relevante ISO 
16283 én uitgevoerd door een gekwalificeerd akoestisch adviseur. Er is minimaal één set testen voor 
elke tien huizen in een groep vereist (woningen, appartementen of bungalows worden gedefinieerd als 
de groepen) én elke voor sub-groep is dit verplicht (meestal zijn dit verschillende bouwtype groepen). 
Bij minder dan tien woningen wordt één set testen uitgevoerd. Gewoonlijk moet één eenheid worden 
geselecteerd om het aantal vereiste testen als volgt te bepalen: Pagina-eindeTabel HEA17.1: Aantal 
testen dat een reeks van testen vormt  

Groep type  Airborne tests- 
scheidingswanden  

Airborne 
tests – 
separating 
floors  

Impact tests - 
separating 
floors  

Totaal  

Woningen of bungalows  2  0  0  2  
Appartementen  2  2  2  6  

Het daadwerkelijke aantal mogelijke testen kan worden beperkt door de lay-out. Waar dit het geval is 
moet de akoestisch adviseur in het meetrapport of in correspondentie verantwoorden waarom het 
volledige aantal testen niet haalbaar was.   
Bij een vrijstaande woning zijn geen metingen nodig en kunnen de punten voor geluidsisolatie 
standaard worden toegekend.    
  
Voorgaande meetresultaten van geluidniveaus en geluidsisolatie   



Zijn er op locatie prestatietesten uitgevoerd tijdens de bouw of renovatie van de woning, dan kan deze 
data gebruikt worden om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan.Daarbij geldt wel dat er geen 
wijzigingen zijn aangebracht aan het weefsel of de gebouwdiensten sinds de oorspronkelijke testen. 
Daarnaast moet ook de akoestisch adviseur bevestigen dat de testen en resultaten in 
overeenstemming zijn met de eisen.   
Als er wijzigingen aan het weefsel of aan de gebouwdiensten zijn aangebracht sinds de woning in 
gebruik is genomen of sinds de meest actuele testen, moet de testdata worden aangevuld rekening 
houdend met de wijzigingen die zijn aangebracht. De aanvullende testen moeten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bovenstaande eisen of richtlijnen én de testen moeten rekening houden met 
de specifieke wijzingen (bijv. het testen van scheidingswanden of het meten van het interne 
geluidsniveau als er gewerkt is aan ventilatiesystemen of het externe weefsel).   
 
Tabellen  
Tabel HEA17.2: Prestatiestandaarden voor geluidsniveau in woningen  

Tijdstip  Leefruimten   
LAeq,T  

Keukens  
LAeq,T  

Kamers met een open 
keuken  LAeq,T  

Buitenruimten 
LAeq,T  

Overdag  (07:00-
23:00)  35dB  35dB  Lower target: 35dB  

Upper target: 45dB  
55dB  

Nacht (23:00-
07:00)  

30dB (alleen 
slaapkamers)  35 dB  35dB  -  

  
Tabel HEA17.3: Prestatieniveau voor luchtgeluidniveauverschil en contactgeluidniveau  
Karakteristiek luchtgeluidniveau verschil 
tussen woningen  
DnT,w + Ctr dB (minimum values)  

Gewogen contactgeluidniveau tussen woningen  
L'nT,A dB (maximum values)  

48dB  59dB  
 

Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle 
De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

1 - 2  Exemplaar van de onder bewoners verspreide enquête en een aantal van de ingevulde 
vragenlijsten.  

2  Rapportage/documentatie die aantoont dat maatregelen zijn genomen om eventuele 
geluidsproblemen op te lossen OF een samenvatting van de resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek dat bevestigt dat er geen problemen met geluid zijn.   

3 - 4  Rapportage van de akoestisch adviseur die de gemeten akoestische prestaties 
demonstreert.   

3 - 4  Details/informatie over de betrokken akoestisch adviseur waarmee wordt aangetoond dat de 
adviseur gekwalificeerd is.   

 

Definities  
Gekwalificeerd akoestisch adviseur:   
Een persoon die aan alle onderstaande punten voldoet, wordt voor deze beoordeling beschouwd als 
‘gekwalificeerd persoon’:   

• Heeft minimaal drie jaar relevante ervaring (in de afgelopen vijf jaar). De ervaring 
moeten aantonen dat de persoon in kwestie praktijkervaring en kennis heeft van factoren 
die invloed hebben op akoestiek. Hieronder valt het optreden als adviseur om 
aanbevelingen te doen voor geschikte akoestische prestatieniveaus en mitigatie 
maatregelen.   
• Een persoon die in bezit is van een erkende akoestische kwalificatie én een 
lidmaatschap van een professionele instantie.   

Als een akoestisch adviseur metingen of berekening verifieert die zijn uitgevoerd door een persoon die 
niet wordt beschouwd als gekwalificeerd persoon, dient hij/zij minimaal het rapport hebben gelezen, 
beoordeeld en schriftelijk te bevestigen dat hij/zij heeft vastgesteld dat het rapport:   



• Overeenkomt met de omschreven normen.  
• Passend is voor het te beoordelen gebouw en de omvang van de voorgestelde 
werkzaamheden.  
• Geen ongeldige, bevooroordeelde en overdreven aanbevelingen bevat.   

Aanvullend moet er worden gezorgd voor een schriftelijke bevestiging van een externe partij, dat zij 
voldoen aan de definitie van een ‘gekwalificeerd akoestisch adviseur’.   
Buitenruimten  
Voorbeelden van buitenruimten zijn:  

• Privé tuin  
• Gezamenlijke tuin  
• Balkon  
• Patio  

  
Leefruimten:   
Dit is een kamer die wordt gebruikt voor thuisgebruik, maar niet alleen een keuken, bijkeuken, 
badkamer, kelder of sanitair is.   
 



 

  

Hea 06 Toegankelijkheid     

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Het waarderen en stimuleren dat de asset toegankelijk is voor alle gebruikers.    
 
Vraag  
Zijn er maatregelen in het gebouw toegepast, die het gebruik ervan door mensen met een beperking 
mogelijk maken? 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
2 A.  Ja, de meeste standaard toegankelijkheidsmaatregelen.  

4 B.  Ja, de meeste standaard toegankelijkheidsmaatregelen en beperkte 
uitgebreide toegankelijkheid maatregelen (Universal Design).    

1 EP C.  Ja, de meeste standaard en uitgebreide toegankelijkheidsmaatregelen 
(Universal Design).    

 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

1.  
De asset moet ten minste 50% van de standaard 
toegankelijkheidsmaatregelen uit elk van de drie secties van checklist 
12a bevatten.   

A  

2.  

De asset moet ten minste 50% van de standaard 
toegankelijkheidsmaatregelen uit elk van de drie secties van checklist 
12a bevatten, en minstens één van de uitgebreide 
toegankelijkheidsmaatregelen (Universal Design) in sectie 1 – 3 van 
checklist 12b.   

B  

3.  Antwoordoptie B is behaald C 

4.  

De asset moet ten minste 50% van de standaard 
toegankelijkheidsmaatregelen uit elk van de drie secties van checklist 
12a bevatten, en ten minste 50% van de uitgebreide 
toegankelijkheidsmaatregelen (Universal Design) in sectie 1 – 3 van 
checklist 12b én minstens één maatregel in overeenstemming met 
sectie 4 van checklist 12b.  

C  

 

Methodiek  
Geschikte maatregelen  
Er is een grote variatie in de toe te passen maatregelen om te komen tot een toegankelijk, 
gebruiksvriendelijk en inclusief gebouw. In de criteria zijn daarom geen specifieke eisen, afmetingen of 
aantal maatregelen opgenomen. De volgende normen en standaarden geven richting aan de te 
accepteren maatregelen:  

• NEN 1814:2001 nl -Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen.   
• Handboek Woonkeur 2015 of latere versie (SKW-certificatie).   
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• NEN-ISO 21542:2012 Bouwconstructies – Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de 
gebouwde omgeving   
• Integrale Toegankelijkheid Standaard 2018  
• Handboek voor toegankelijkheid. Maarten Wijk, BIM Media Bv  

 
Tabellen 
Checklist Hea 12a: Standaard toegankelijkheidsmaatregelen features  
  

 
Standaard toegankelijkheidsmaatregelen  

1. Toegang 
tot de asset  

 
a. De toegang tot de hoofdingang van het gebouw en de 
woning is drempel- en traploos (d.w.z. hetzelfde niveau, flauwe 
helling of oprit) vanaf de perceelbegrenzing.   

 
a.  b. Er zijn leuningen bij opstapjes en hellingen op de 

toegangsroutes naar de hoofdingang(en), of de asset heeft een 
alternatieve toegankelijke ingang.  

 
b.  c. De toegangsdeuren zijn toegankelijk voor alle gebruikers, in 

het bijzonder personen die gebruikmaken van een rolstoel en 
mensen met een fysieke beperking. Ze zijn breed genoeg om 
een goede doorgang te garanderen voor alle gebruikers 
(bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, mensen die bagage dragen, 
mensen met huisdieren en ouders met een kinderwagen of 
kleine kinderen).  

 
d.  d. Zijn er parkeerplaatsen aanwezig voor het gebouw, dan zijn 

de parkeerplaatsen die het dichts bij de ingang liggen 
toegewezen aan mensen met een beperking 

2. Horizontale 
en verticale 
routing  

 
a. Gangen en doorgangen die breed genoeg zijn om een vrije 
doorgang te bieden aan alle gebruikers, en om met een rolstoel 
te kunnen keren. 

a.  b. Binnendeuren die gemakkelijk te bedienen zijn en breed 
genoeg zijn om vrije doorgang te bieden voor alle gebruikers, 
inclusief rolstoelgebruikers. 

b.  c. De toegang tot alle ruimtes in het gebouw is drempelloos of 
heeft een maximale hoogte van 20mm.   

 
c.  d. Er zijn leuningen bij trappen, opstapjes en hellingen in het 

gebouw.   
 

d.  e. Lift(en) of verticale en hellende hefplatforms zijn toegankelijk 
en bieden toegang tot alle verdiepingen en niveaus van het 
gebouw.  

 
e.  f. Er zijn goed toegankelijke horizontale en verticale noodroutes 

en noodvoorzieningen (bijv. evacuatiestoelen) óf een 
noodstrategie en noodplan voor hulp bij evacuatie.  
 

f.   
g. De entree, woonkamer en toilet bevinden zich op de begane 
grond óf er is een lift of stoeltjeslift aanwezig waarmee de 
ruimtes bereikbaar zijn.   

3. Gebruik 
van faciliteiten in 
het gebouw  

 
a. Er zijn elektrisch bediende toegangsdeur(en) (bijv. via 
drukknop of bewegingssensor).   

 



a.  b. Bedieningenelementen en schakelaars (bijv. deurgrepen, 
sloten, kranen, stopcontacten, enz.) zijn eenvoudig te begrijpen 
en te bedienen, zichtbaar en op een geschikte hoogte.   

 
b.  c.  Als er drinkwaterkranen beschikbaar zijn voor gebruikers, 

zijn die dan toegankelijk voor personen met een beperking, 
inclusief rolstoelgebruikers (minimaal één per verdieping voor 
regelmatig bezette ruimtes)?   

 
c.  d. Douches, badkamers of kleedkamers moeten gemakkelijk 

aan te passen zijn voor mensen met een fysieke beperking 
(denk bijvoorbeeld aan rolstoelgebruikers, mensen met een 
beperkte mobiliteit, enz.).  

  
Checklist Hea 12b: Uitgebreide toegankelijkheidsmaatregelen (Universal Design)   
  

 
Uitgebreide toegankelijkheidsmaatregelen  

1. Oriëntatie  
 

a. Goede heldere plattegronden die belangrijke elementen 
zoals ingangen, sanitaire voorzieningen, liften, etc. 
duidelijk weergeven.   
 

 b. Goede lichtomstandigheden met extra verlichting op 
belangrijke locaties zoals toegangswegen, ingangen, 
trappen, liften, enz.   
 

 c. Heldere informatie en bewegwijzering die leesbaar en 
gemakkelijk te begrijpen is, inclusief beschikbaarheid in 
verschillende talen waar van toepassing.   
 

 d. Gebruik van visueel contrast en kleur om oriëntatie en 
navigatie te vereenvoudigen, om waarschuwingen te 
geven over mogelijke gevaren én om het lezen van 
informatie en tekens te vereenvoudigen.   
 

 e. Verstrekken van tactiele informatie (bijv. bewegwijzering 
in reliëf, bewegwijzering in Braille, tectiele 
loopoppervlakindicatoren (TWSI), tactiele kaarten, 
modellen en plannen, veranderingen in vloeroppervlak, 
veranderingen in niveau, tikkende rails.   
 

a.  f. Hoorbare communicatie en geluiden, bijv. sprekende 
borden, aankondigingssystemen en audio- beschrijvende 
informatie voor het zoeken naar wegen, veranderingen in 
het loopoppervlak.  Gebruik van geuren en aroma’s om 
extra oriëntatie-aanwijzingen te geven.  

2. Ondersteunende 
technologie   

 
a. Auditieve informatiesystemen   

 
 b. Visuele alarmsystemen   

 c. Bediening via spraak of touchscreen.  

3. Toegankelijke 
ruimten  

 
a. Plek waar een begeleidingshond zijn behoefte kan 
doen.   

 b. Toegankelijke en inclusieve fitnessruimtes en 
apparatuur.  

 



 c. Gemeenschappelijke  ruimte(s) die regelmatig informele 
en sociale interacties en informatie-uitwisseling tussen 
gebouwgebruikers bevorderen.  

4. Overige     Zoals gespecificeerd in de richtlijnen voor ‘best practice’ 
(zie Methodiek) als aanvulling op het bovenstaande.   
 

 
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle 
De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

  
 

Definities  
Toegankelijkheid:   
Het voorzien in gebouwen, gebouwdelen of buitenruimten die toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle 
gebruikers, ongeacht beperking, leeftijd of geslacht.   
  
Inclusief ontwerp/ Inclusieve design:   
Aanpak bij het ontwerpen van de omgeving, inclusief de gebouwen en natuur, om deze voor alle 
gebruikers toegankelijk en bruikbaar te maken.   
  
Universal Design:  
Ontwerpen van producten, omgevingen, programma’s en diensten zodat iedereen er gebruik van kan 
maken, zonder dat er aanpassingen of een speciaal ontwerp nodig zijn. Universeel ontwerp sluit de 
behoefte aan hulpmiddelen voor bepaalde groepen of personen met een beperking, indien relevant, niet 
uit. Termen als “universal Design”, “ontwerp voor iedereen”, “barrièrevrij ontwerp”, “inclusief ontwerp” 
en “transgenerational ontwerp” worden vaak door elkaar gebruikt met dezelfde betekenis.   
  
Bruikbaarheid:  
Mate waarin een product, dienst en de gebouwde omgeving kunnen worden gebruikt door specifieke 
gebruikers om specifieke doelen te bereiken, met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een 
gespecificeerde gebruikscontext.   
  
Oriëntatie  
Het vermogen om de weg te vinden, obstakels te vermijden en te weten wanneer de bestemming is 
bereikt.   
Aanvullende informatie  
In 1997 formuleerde een groep Amerikaanse academici en professionals zeven principes voor 

‘universal design’ met als doel ‘een breed scala aan discipels te begeleiden’. De zeven principes 
kunnen worden toegepast om bestaande ontwerpen te evalueren, het ontwerpproces te 
begeleiden en zowel ontwerpers als consumenten voor te lichten over de kenmerken van 
bruikbaarheid en gebruikskwaliteit van produceten en omgevingen meer bruikbare producten en 
omgevingen. De zeven principes zijn:   

• Principe 1: Bruikbaarheid voor iedereen – Het ontwerp is bruikbaar voor een 
verscheidenheid van mensen, elk met eigen beperkingen en mogelijkheden.   
• Principe 2: Flexibiliteit in het gebruik – Het ontwerp is geschikt voor een grote 
verscheidenheid aan voorkeuren en mogelijkheden.  
• Principe 3: Eenvoudig en intuïtief gebruik – Het ontwerp moet eenvoudig begrijpbaar 
zijn, onafhankelijk van de ervaring, kennis, taalkennis of mate van concentratie van de 
gebruiker.  
• Principe 4: Begrijpelijke informatie – De noodzakelijke informatie wordt efficiënt 
gecommuniceerd aan de gebruikers, los van omgevingsomstandigheden en zintuigelijke 
of cognitieve capaciteiten van gebruikers.   



• Principe 5: Marge voor vergissingen – De gevaren en ongewenste resultaten van 
verkeerde handelingen en onbewuste acties worden beperkt.   
• Principe 6: Beperkte inspanning – Het ontwerp kan efficiënt en comfortabel gebruikt 
worden met een minimale inspanning.   
• Principe 7: Passende maten en gebruiksruimten – Kies voor passende maten en 
ruimtes voor het bereiken, betreden, grijpen of gebruiken van plaatsen en voorwerpen 
onafhankelijk van lichaamslengte, gestalte of mobiliteit van de gebruikers. 

 
 
 

 



  

Hea 08 Binnen- en 
buitenruimtes    

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Het waarderen van de aanwezigheid van ontspanningsruimten, die de sociale cohesie, activiteiten en 
het welzijn van de bewoners bevorderen.  
 
 
Vraag  
Zijn er binnen- en buitenruimtes aanwezig voor de bewoners?    

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
2 A.  In de buurt van het gebouw ligt een recreatie/ontmoetingsplek.   
2 B.  De woningen zijn voorzien van privé buitenruimtes.   

2 C.  Er is een gemeenschappelijke buitenruimte op veilige loopafstand van het 
gebouw/de woning.  

 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

1.  

a. Een speelplaats bevindt zich via een veilige looproute binnen 
650 meter van de woning. Een speelplaats kan zijn: 

- Een Speeltuin 
- Sportvelden 
- Tennis-, voetbal, basketbal- of ander sportveld. 

OF 
b. Een recreatieplek is meer dan 1 hectare groot en bevindt zich 

via een veilige looproute binnen een afstand van 1 kilometer 
van de woning. Een recreatieplek kan zijn: 
- Parken: een gebied met gras, bomen of andere vegetatie, 

afgezonderd voor recreatieve of esthetische doeleinden 
dat publiek wordt beheerd en overdag voor iedereen 
toegankelijk is.   

- Bosgebied  
- Natuurgebieden of vergelijkbaar  

 

A 

2.  
Een recreatie/ontmoetingsplek moet een gepaste afmeting hebben 
voor de hoeveelheid bewoners. Bij een ruimte met een oppervlak 
minder dan 25m2 moet een onderbouwing worden gegeven.   

B 

3.  

Privé balkons of dakterrassen moeten: 
a. Per appartement minimaal een oppervlakte hebben van 4m2. 
b. Toegankelijk zijn voor alle betreffende bewoners, inclusief 

rolstoel gebruikers of mindervaliden. 
c. Per privé balkon enkel toegankelijk zijn voor de bewoner van 

de woning  

C 

4.  

Een gemeenschappelijke ontspanningsruimte en/of groene 
buitenruimte moet een gepaste afmeting hebben voor de hoeveelheid 
bewoners. Bij een ruimte met een oppervlak minder dan 25m2 moet 
een onderbouwing worden gegeven.   

C 

 
 6 

0 



Bij een gemeenschappelijke groene buitenruimte voor bewoners kan 
je denken aan (niet uitsluitend); een dakterras en/of 
gemeenschappelijke binnentuin bij het gebouw.   

 
 
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

-  De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

Alle  Fotografisch bewijsmateriaal waarmee wordt aangetoond dat de asset voorzien is van 
binnen- en buitenruimtes.    

1 Plattegrond waarop de veilige looproute naar recreatie-/ontmoetingsplekken zijn 
aangegeven.   

1 Fotografisch bewijsmateriaal waarmee een veilige looproute naar de recreatie-
/ontmoetingsplek wordt aangetoond.  

2 Gebouw/perceel plattegronden waarop de privé buitenruimtes zijn aangegeven of het 
rapport van de Assessors locatie bezoek.   

3 Plattegrond waarop de ontspanningsruimte en/of groene buitenruimte van het gebouw te 
zien is.  

 
Definities  
  
Gemeenschappelijke ruimte: Een ruimte die toegankelijk is voor de bewoners van meerdere 
woningen en duidelijk samenhangt met de ontwikkeling.  Gemeenschappelijke ruimte: Een 
voorbeeld van deze ruimte is een gemeenschappelijke tuin of binnenplaats, die een prettige en 
afgelegen omgeving biedt die groot genoeg is voor alle bewoners van aangewezen woningen en 
zodanig is ontworpen dat duidelijk wordt gemaakt dat de ruimte alleen mag worden gebruikt door 
bewoners van aangewezen woningeneen ruimte die toegankelijk is voor de bewoners van meerdere 
woningen en duidelijk samenhangt met de ontwikkeling.   
  
  
Recreatie/ontmoetingsplek: Hieronder vallen plekken die meer dan 1 hectare groot zijn en zich 
binnen een afstand van 1 kilometer van de asset bevinden via een veilige looproute: Parken: een 
gebied met gras, bomen of andere vegetatie, afgezonderd voor recreatieve of esthetische doeleinden 
dat publiek wordt beheerd en overdag voor iedereen toegankelijk is.   

Veilige looproute: Een veilige looproute loopt via voetpaden die van overig verkeer gescheiden zijn 
en veilige oversteekplaatsen. Voor een gebouw, met meerdere woningen, kan de gemeenschappelijke 
entree van het gebouw worden gebruikt. Voor individuele woningen kan de gemiddelde afstand tot 
elke woning worden bepaald, bijvoorbeeld door het midden van een rij rijtjeswoningen te nemen.  
 



  
Hea 10 biofilisch design    

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Het opnemen van natuurlijke elementen in het gebouw en de directe omgeving om de verbondenheid 
van de mens met de natuur te accentueren en een positief effect op onze gezondheid en ons 
welbevinden te realiseren. 

Vraag  
Zijn er natuurlijke elementen verwerkt in het ontwerp van het gebouw? 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
1 A.  Ja, er zijn 4 van de 14 natuurlijke elementen opgenomen in het gebouw 
2  B.  Ja, er zijn 7 van de 14 natuurlijke elementen opgenomen in het gebouw 

1 EP C.  Ja, er zijn 10 van de 14 natuurlijke elementen opgenomen in het gebouw 
 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

 Criteria voor vraag   

1.  
Uit alle 3 de categorieën van Biophilic Design is minstens één 
element opgenomen in het gebouw. Alle 

2.  

Er is voor het gebouw en de directe omgeving een integraal ontwerp 
gemaakt van de toegepaste elementen. Voor alle 14 elementen wordt 
voorafgaand een overweging gemaakt op welke wijze deze integraal 
kunnen worden opgenomen in het gebouw en de directe omgeving. 
Het enkel toepassen van losstaande elementen maakt geen biofilisch 
ontwerp. 

 

3.  

De toegepaste elementen zijn toegepast op minimaal 50% van het 
vloeroppervlak van de verblijfsruimten van de woning. Bijvoorbeeld, 
een appartementencomplex met enkel toepassing van elementen in 
de galerij en centrale hal voldoet niet. 

 

   

4.  Van de toegepaste elementen wordt aangegeven welke 
gezondheidsvoordelen ze bieden. Alle 

5.  

De 14 elementen van Biophilic Design zijn in te delen in 3 
categorieën, te weten: 

a) Direct contact met de natuur of natuurlijke elementen 
b) Indirect contact met de natuur d.m.v. voorstellingen van de 

natuur 
c) Het beleven van plaats en ruimte – natuurlijke ruimtelijke 

condities 
 

Alle 

6.  
1. Directe visuele verbinding: zicht op natuurlijke, levende 

ecosystemen en natuurlijke elementen, materialen en 
processen. 

Alle 

 

 

2 
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2. Niet-visuele verbinding met de natuur. Deze verbinding wordt 
gelegd met de andere zintuigen, zoals auditieve tastbare, 
geur of smaak stimuleren die verwijzing naar de natuur, 
levende ecosystemen of natuurlijke elementen, materialen en 
processen. 

3. Niet-ritmische zintuiglijke prikkels: prikkels uit de natuur die 
statistisch kunnen worden geanalyseerd, maar niet precies 
kunnen worden voorspeld. 

4. Warmte en lucht variabiliteit: subtiele veranderingen in de 
lucht temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtstroom over de 
huid die natuurlijke omgevingen nabootst.  

5. Aanwezigheid van water: het zien, horen of aanraken van 
(bewegend) water.  

6. Dynamisch en diffuus licht: wisselende intensiteit van licht en 
schaduw die de natuurlijke omstandigheden creëren en/of 
nabootsen. 

7. Natuurlijke systemen: bewustwording van natuurlijke 
processen, seizoensgebonden en tijdelijke veranderingen van 
een ecosysteem. 

 

7.  

8. Biomorfische vormen en patronen: symbolische verwijzingen 
naar de contouren, patronen, texturen of numerieke orde die 
blijven bestaan in de natuur. 

9. Materialen: natuurlijke materialen die de lokale ecologie en 
geologie weerspiegelen. 

10. Complexiteit en orde: zintuiglijke informatie vergelijkbaar met 
de ruimtelijke hiërarchie in de natuur. 

 

Alle 

8.  

11. Toevluchtsoord: een plek waar je je kan terugtrekken en 
bescherming vindt. 

12. Vergezicht: een onbelemmerd uitzicht over een afstand, 
waardoor je de beleving hebt van overzicht en daarmee 
bewaking en planning suggereert. 

13. Onbekendheid: de belofte van meer ontdekkingen en 
informatie, door dieper in de omgeving te willen opgaan. 

14. Risico en gevaar: een identificeerbare dreiging in combinatie 
met een betrouwbare beveiliging. 

Alle 

 
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle 
De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

  
  

Relevante definities  
Biofilie 

Biofilie betekent ‘liefde voor het leven of levende systemen’ en is inherent aan de menselijke band 
met de natuur. Biophilic Design erkent het belang van deze connectie met de natuur voor het 
menselijk welbevinden.  

Verblijfsruimte 

Ruimte bestemd voor het verblijven van mensen gedurende ten minste een aaneengesloten periode 
van 30 minuten per dag en waarin voor de betreffende gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten 
plaatsvinden. Een verblijfsruimte voldoet aan de minimumcriteria ten aanzien van oppervlakte en 
hoogte uit het Bouwbesluit.  



 

Referenties 

http://www.biophilicdesign.net/biophilia.html 

Rapport: https://www.terrapinbrightgreen.com/report/14-patterns/ 

 
Overige Informatie 
 
Voor het gebouw en de directe omgeving dient in de ontwerpfase voor alle 14 elementen een 
overweging worden gemaakt op welke wijze deze elementen op integrale wijze kunnen worden 
opgenomen in het gebouw en de directe omgeving. Om aan het doel van de credit te kunnen voldoen 
is het van belang een integraal biophilic ontwerp te maken. Het toepassen van één of enkele 
elementen maakt het nog geen biophilic design. Bovendien is het belangrijk dat alle gebruikers de 
toegepaste elementen ervaren.  
 
De ontwikkeling van biophilic design is gestart door Stephen Kellert en Terrapin Bright Green. De 
uitwerking tot de 14 elementen is gedaan door Terrapin Bright Green. De bedenker van deze term is 
Erich Fromm – The heart of man: its genius for good and evil (1964) en is in eerste instantie verder 
gebracht door Edward O. Wilson in Biophilia (1984) – The rich, natural pleasure that comes from 
being surrounded by living organism.  

 

Vanuit vele publicaties en wetenschappelijk onderzoek in meerdere vakgebieden, waaronder 
omgevingspsychologie, endocrinologie en neurowetenschappen heeft Terrapin Bright Green 
vervolgens de 14 elementen van Biophilic Design geïdentificeerd en gepubliceerd. Erkenning en 
copyrights behoren aan Terrapin Bright Green inzake de 14 geïdentificeerde elementen van Biophilic 
Design. Het wetenschappelijk onderbouwde rapport van Terrapin Bright Green kan worden 
gedownload via: https://www.terrapinbrightgreen.com/report/14-patterns/ 

Praktische voorbeelden per kenmerk zijn terug te vinden op ‘hulp bij credits’ zie: 
https://www.breeam.nl/hulp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Asset: Hea 11 Veiligheid   

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Het stimuleren van maatregelen die de veiligheid in en rondom het gebouw/de woning borgen.    
 
Vraag  
Is er een veiligheidsadvies opgesteld, en zijn de aanbevelingen in het ontwerp verwerkt?   
 
 
Welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid in de directe 
woonomgeving te garanderen? 

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   

2  A.   

Een aantoonbaar gekwalificeerde veiligheidsadviseur heeft tijdens het 
ontwerpproces een veiligheidsadvies opgesteld, en de aanbevelingen zijn in 
het ontwerp verwerkt. Tevens is door de veiligheidsadviseur bevestigt dat 
het gebouw voldoet aan de aanbevelingen uit het ontwerp OF het gebouw 
heeft een BREEAM-NL goedgekeurd beveiligingscertificaat behaald zoals in 
tabel HEA11.1.   

EP B.   
Aansluitend op het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn de PKVW-
certificaten voor Veilige Woning of Veilig Complex (in het geval van een 
gebouw) behaald voor het projectontwerp.  

 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

 Criteria voor vraag   

1. 1.    
Bij uitbreiding van bestaande gebouwen, geldt dat wanneer de 
voorzieningen zich bevinden in het bestaande gebouw, deze 
beoordeeld moeten worden op de beoordelingscriteria.  

B 

2.  

In het geval dat de huurder nog niet bekend is gaan de 
veiligheidsmaatregelen minimaal uit van de VRKI 2.0 risicoklasse 2, 
waarbij een advies is gegeven voor toekomstige situaties.  

 

B 

3.  

Indien het projectteam andere maatregelen treft dan aanbevolen door 
de veiligheidsadviseur dient het projectteam de maatregelen te 
onderbouwen. De veiligheidsadviseur moet ermee akkoord gaan dat 
de getroffen maatregelen minstens hetzelfde niveau van veiligheid 
garanderen. 

 

B 

4.  
De veiligheidsadviseur is onafhankelijk en niet werkzaam bij het 
bedrijf dat betrokken is bij de levering van beveiligingsmaatregelen. 
Hij/zij is in het bezit van minimaal één van de volgende kwalificaties:  

B 

 

 

2 
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• Diploma Crime Prevention Through Environmental 
Design (CPTED)  
• Post HBO-diploma Security Management van DHM 
Security Instituut (voorheen van de Haagse Hogeschool)  
• Diploma CPO (Certified Protection Officer)  
• Diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)  

 

5.  

Het veiligheidsadvies betreft de direct opvallende risico’s die in het 
advies moeten worden opgesomd. In beginsel gaat het om risico’s 
van vaak voorkomende criminaliteit, zoals inbraak, diefstal en 
vernielingen. De maatregelen beschreven in het advies dienen in 
eerste instantie tegen deze risico’s te zijn gericht.  

B 

6.  

In zijn rapport geeft de adviseur aan hoe de beoordeling van de 
uitgevoerde maatregelen heeft plaatsgevonden. De conclusie moet 
goed onderbouwd en controleerbaar zijn. Bijvoorbeeld door een 
controle van productcertificaten, functionele testen, testrapporten, 
rapporten van oplevering etc. 

 

B 

7.  

Indien één van de certificaten van het PKVW niet wordt behaald, 
maar het projectteam hier een plausibele onderbouwing voor heeft, 
staat de Assessor in zijn/haar recht dit punt toe te kennen.  

 

C 

8.  

Door BREEAM-NL goedgekeurde beveiligingscertificaten: 

a. Er is een PKVW certificaat Veilige Omgeving Nieuwbouw 
afgegeven 

b. Er is een BORG Certificaat afgegeven, waaruit blijkt dat 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die zijn bepaald op 
basis van de risicoklassen van de VRKI 2.0. 

c. Er is een VEB Beveiligingscertificaat afgegeven, waaruit 
blijkt dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die zijn 
bepaald op basis van de risicoklassen van de VRKI 2.0. 

C 

 
Checklists en tabellen   
Tabel HEA11.1 Beveiligingscertificaten   
  
Certificeringstype  Details   
PKVW  Er is een PKVW-certificaat afgegeven, waaruit blijkt dat er 

veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voor de Woning of het 
Complex in het geval van meerdere woningen in een gebouw.  

BORG   Er is een BORG Certificaat afgegeven, waaruit blijkt dat 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die zijn bepaald op basis van 
de risicoklassen van de VRKI 2.0  

VEB  Er is een VEB Certificaat afgegeven, waaruit blijkt dat 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die zijn bepaald op basis van 
de risicoklassen van de VRKI 2.0  

 
  

  
  
Bewijsvoering    



 
Criteria Bewijsvoering   

-    De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden 
toegepast om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.     

1 t/m 6 Rapport van de veiligheidsadviseur, met de aanbevelende maatregelen voor de asset(s) en 
de locatie.   

1 t/m 6  Rapport van het projectteam, met onderbouwd welke maatregelen zijn toegepast, en 
(indien van toepassing) waarvan is afgeweken en om welke reden(en) – inclusief een 
akkoord van de veiligheidsadviseur voor deze afwijkingen. Gelijkwaardig aan dit akkoord, 
kan een beveiligingscertificaat worden bijgevoegd.   

7   Certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), voor de onderdelen Veilige 
Woning, Veilig Complex (indien van toepassing) en Veilige Wijk.   

  
Tabellen 
 
 

Definities  
BREEAM-NL goedgekeurd beveiligingscertificaat  
Een door BREEAM-NL goedgekeurd keurmerk voor de gebouwbeveiliging. Beheerders van 
keurmerken die vinden dat hun keurmerk ook in de lijst zou moeten passen kunnen contact opnemen 
met DGBC. Deze moeten aantonen dat de beveiliging van gecertificeerde gebouwen voldoet aan de 
best practices. In tabel HEA11.1 zijn de keurmerken opgenomen die op dit moment worden erkend.  
  

VRKI  
De VRKI 2.0 is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te 
bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen 
moeten worden genomen. De VRKI 2.0 wordt gebruikt door verzekeraars, 
beveiligingsinstallateurs en eindgebruikers (huisbezitters en ondernemers). De VRKI 2.0, 
wordt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars beheerd door het CCV.  

  
BORG  
Beveiligingscertificaat voor alle type gebouwen beheerd door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).  

  
VEB  
Beveiligingscertificaat voor alle type gebouwen beheerd door de Vereniging Erkende 
Veiligheidsbedrijven.  

  
  
Politiekeurmerk Veilig Wonen   
De handleiding van PKVW 2021; Politiekeurmerk Veilig Wonen  
Ook beschikbaar via de website; https://www.politiekeurmerk.nl/over-het-politiekeurmerk/   
 
 

 

 



  
Asset:Hea 12 Smart Home   

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Bewoners assisteren bij het kosten-efficiënter, gezonder en milieuvriendelijker leven door middel van 
een smart home systeem. 
 
Vraag  
Is er een geïntegreerd Smart home systeem? 

Punten  Antwoord  Antwoord B en/of C alleen mogelijk in combinatie met B 
1  A.  Ja, er is een Basic Smart home 
1  B.  Ja, er is een Advanced Smart Home 
1 C.  Ja, er zijn aanvullende Smart functies 

 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

1.  
De geïnstalleerde sensoren bewaken de binnentemperatuur in de 
hoofdruimten (woon-, eet- en slaapruimten) en de buitentemperatuur 
van de woning. 

A 

2.  

De geïnstalleerde sensoren bewaken de volgende 
verbruiksparameters: 

a) Elektra en andere energiebronnen 
b) Waterverbruik 

A 

3.  

Er is een goed binnensignaal (zie CN01) met betrekking tot: 
a) Breedband, aansluiting tot aan de meterkast van de woning 
b) 4G of 5G, voorspelde dekking bevestigd met behulp van 

dekkingskaart van 3 grootste aanbieders van Nederland.  
A 

4.  

Er is een display in de woning of via een smartphone in een app waarmee u: 
a) Toon in realtime de binnen- en buitentemperatuurniveaus en regel 

de binnentemperaturen. 
b) Toon in realtime het elektra-, andere energiebronnen en 

waterverbruik. 

A 

5.  Criteria 1 t/m 4 zijn behaald B 

6.  

De geïnstalleerde sensoren bewaken de parameters van het 
binnenmilieu:  

a. Het CO2-niveau in de hoofdruimten (woon-, eet- en 
slaapruimten). 

b. Luchtvochtigheid in natte ruimtes (keuken en badkamer) en 
hoofdslaapkamer 

B 

7.  

7.          De geïnstalleerde sensoren bewaken de volgende 
systeemverbruiken: 

a. Verwarming, koeling en warmwaterverbruik 
b. Indien van toepassing, het verbruik van elektrische voertuigen 

B 

8.  

8.          De interne verlichting wordt bewaakt in de hoofdruimten en er zijn 
regelaars voor de lichtintensiteit geïnstalleerd op basis van de hoeveelheid 
natuurlijk licht die van buiten komt. 

a. Er is een display in de woning of via een smartphone in een 
app waarmee: in realtime het verbruik van verwarming, 
koeling en tapwatersysteem kan worden weergegeven. 

B 
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b. Toon in realtime het verbruik van elektrische voertuigen 
(indien van toepassing). 

c. Toon in realtime en bedien de interne verlichting in de 
hoofdruimten. 

9.  Criteria 1 t/m 4 zijn behaald C 

10.  

Er is een display in de woning of via een smartphone in een 
app voor: 

a. Aanpasbare rapportages en toegang tot historische 
gegevens  mogelijk is (bijvoorbeeld via een 
downloadbare CSV) 

b. Regeling van veiligheidsverlichting (bijvoorbeeld met 
vooraf ingestelde verlichting voor bepaalde momenten) 
evenals de niveaus van energiebesparing en comfort 
(bijvoorbeeld door de bewoners verlichting op afstand 
te laten bedienen of dimmen) 

c. Beveiligingssystemen (bijvoorbeeld koppeling met 
beveiligingscamera's, deur- en raambediening en 
alarmsysteem) 

d. Overige; overige systemen zijn mogelijk die afgestemd 
zijn op de behoeften van de gebruikers. Zodoende 
dient het altijd mogelijk te zijn om nieuwe plug-ins te 
koppelen aan het systeem. 

C 

11.  Het thuissysteem zorgt voor de toekomstige plug-in van andere 
slimme apparaten via een draadloze verbinding. C 

12.  De bedieningsmaatregelen zijn opgenomen in de Home User 
Guide (zie MAN 04) C 

13.  

Om te voldoen aan de criteria voor basisoplossingen, moeten 
apparaten worden geïnstalleerd die zijn verbonden met een web- of 
mobiele interface die voldoen aan de WCAG2.1 (ISO/IEC 40500) 
toegankelijkheidsnormen (http://www.w3.org/; http: //www.iso.org/). 

Als niet aan het bovenstaande wordt voldaan (er is bijvoorbeeld alleen 
een visuele weergave-eenheid geïnstalleerd), moet er een apparaat 
zijn geïnstalleerd dat voldoet aan een gelijkwaardig niveau van 
toegankelijkheid om ervoor te zorgen dat het door mensen met een 
handicap kan worden gebruikt. 

Alle 

14.  

Geïnstalleerde apparaten met betrekking tot deze credit (bijv. 
displays, sensoren, zenders, signaalversterkers, hubs enz.) mogen 
het wettelijk of door het ontwerp vereiste minimumaantal 
stopcontacten voor de bewoners niet verminderen. 
Bovendien mogen geïnstalleerde apparaten de toegang tot of het 
functioneren van andere schakelaars of bedieningsapparaten niet 
belemmeren. 

Alle 

 

 

Tabellen 

 
Bewijsvoering  
Criteria   

 

Aan de hand van één of meerdere bewijsstukken zoals vermeld in hoofdstuk 4.0 
BREEAM-NL Bewijsmateriaal dient aangetoond te worden dat het project aan de 
criteria voldoet. 

 



Relevante definities  



 

  

Hea 13 Luchtkwaliteit in de 
omgeving    

☆☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆☆  
☆☆☆☆  
☆☆☆  
☆☆  
☆  

  
Punten  Geen verplichte credit  

Toepasbaar op: Alle projecten    

Doel van de credit  
Waarderen van locaties met een goede luchtkwaliteit, om een gezonde en veilige leefomgeving te 
bevorderen. 
Vraag  
Staat het gebouw in een omgeving met een goede luchtkwaliteit?   

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
1 A.  De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de GES-score 4 
2 B.  De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de GES-score 3 

 
Zijn de bewoners geïnformeerd over de luchtkwaliteit, wat zij eraan kunnen doen en zijn er 
maatregelen genomen?  

Punten  Antwoord  Selecteer één antwoordoptie   
1 C.  De bewoners zijn geïnformeerd over de luchtkwaliteit en welke invloed zij 

hierop hebben.   
1 D.  Alle mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn 

genomen.  
 
Criteria  

#  Criteria  Toepasbaar 
op antwoord  

1.  
De GES-score van de luchtkwaliteit van de woning is vastgesteld aan 
de hand van de meest actuele GCN kaart op NO2 , PM10 en Pm2,5 
en tabel HEA101.1.   

A - B  

2.  

Bewoners worden bewust gemaakt over de kwaliteit van de 
buitenlucht en maatregelen in de woonomgeving. Dit kan via een 
middel zoals een (digitale) nieuwsbrief of leaflet. Het moet in ieder 
geval de volgende punten bevatten: 

a. De kwaliteit van de buitenlucht in vergelijking met het 
nationale gemiddelde en de RIVM richtlijnen. 

b. De invloed die bewoners hebben op buitenlucht onder 
andere door: Minimaliseren van het gebruik van 
gemotoriseerd vervoer en invloed van open vuur en 
roken.  

c. Maatregelen die zijn genomen om een gezonde 
binnenlucht te waarborgen. 

C 

3.  

Maatregelen die in ieder geval moeten zijn genomen zijn:  
a. Alle luchtfilters voor het ventilatiesystemen zijn gespecificeerd 

volgens ISSO 61.  
b. Er zijn elektrische oplaadpunten voor auto’s beschikbaar.   
c. Verbrandingstoestellen zijn vervangen door emmissieloze 

alternatieven.   

G  

 

Methodiek  

 

 

4 

0 



Bij het bepalen van de GES-score en de concentraties moet worden uitgegaan van het hoogste 
niveau dat binnen de grenzen van het perceel aanwezig is.   
 

Tabel HEA13.1: GES-scores gegeven voor de blootstelling aan NO2 en Fijn stof (PM10 en PM2,5)  
GES-score  PM10  PM2.5  NO2  
2  <4  <2  <4  
3  <20  <10  <20  
4  20 – 29   10 – 14   20 – 29   
5  30 – 34   15 – 19   30 – 39   
6  35 – 39   20 – 24   40 – 49   
7  40 – 49   25 – 29   50 – 59   
8  >49  >29   >60   
1Waarden weergegeven als jaargemiddelde µg/m3  
 
 
Bewijsvoering  
Criteria  Vereisten bewijsvoering  

Alle 
De hieronder genoemde bewijsvoering is niet uitputtend. Ga naar paragraaf 4.4 
‘Robuustheid van bewijsmateriaal’ voor typen bewijsmateriaal die kunnen worden toegepast 
om aan te tonen dat aan de credit eisen wordt voldaan.   

 Kopie van de meest actuele GCN kaart van de NO2 , PM10 en PM2,5  op locatie.  
 

Definities  
 
 


