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Veiligheidscoördinator 

 

         Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht? 

 

Als er twee of meer aannemers tegelijk of na elkaar ingeschakeld worden, is het 

verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. De grootte van de werf, het 

aantal werknemers op de werf of het aantal gepresteerde manuren is verder niet 

van invloed. 

 

        Wie stelt een veiligheidscoördinator aan? 

 

Hier is de grootte van de werf wel van belang. 

 

Op werven kleiner dan 500 vierkante meter wordt de veiligheidscoördinator 

aangesteld door: 

- hetzij de architect 

- hetzij de aannemer (bij afwezigheid van een architect) 

- hetzij de opdrachtgever, als die ook werkgever is 

 

Op werven groter dan 500 vierkante meter is het altijd de opdrachtgever die de 

veiligheidscoördinator aanstelt. 

 

        In welke fase van de werken treedt een veiligheidscoördinator op? 

 

Een veiligheidscoördinator kan zijn rol vervullen: 

- voor aanvang van de bouwwerken; 



 

We spreken dan van een veiligheidscoördinator-ontwerp. Het is belangrijk tijdig 

advies in te winnen, zodat onder andere de juiste materialen kunnen worden 

besteld die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. 

- tijdens de bouwwerken; 

Hier spreken we van een veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Deze coördinator 

gaat na of de uitvoering van de werken tot een veilig eindresultaat leidt. 

- na de bouwwerken; 

De veiligheidscoördinator maakt een postinterventiedossier op met de 

voorschriften voor mogelijke toekomstige werken. 

 

 

 

EPB-verslaggeving 

 

Wat is EPB? 

 

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. 

 

Indien u een verbouwing, uitbreiding of nieuwbouw plant, dient u contact op te 

nemen met een EPB-verslaggever. Sinds 2006 in men bij nieuwbouw en 

verbouwingen verplicht om de EPB-eisen na te leven. 

 

Wie vandaag denkt aan bouwen, moet minstens een E-peil van 30 en een 

verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen. De eisen zijn 

onderverdeeld in drie grote groepen: 



 

 

Thermische isolatie 

- Maximale U-waarden of minimale R-waarden voor scheidingsconstructies 

Energieprestatie 

- Maximaal E-peil 

- Maximaal S-peil voor het gebouw in zijn totaliteit 

- Minimaal aandeel hernieuwbare energie 

Binnenklimaat (kwaliteit binnenlucht) 

- Ventilatievoorzieningen: bepalen van toevoer-, doorstroom- en 

afvoerdebieten per ruimte 

- Beperking van het risico op oververhitting 

De Vlaamse Regering is verplicht om de Energieprestatieregelgeving om de twee 

jaar te evalueren en indien nodig, aan te passen. Dit houdt in dat zowel de 

berekeningsmethode, de procedures, maar ook de EPB-eisen kunnen wijzigen. 

 

Alle informatie i.v.m. de EPB-wetgeving in Vlaanderen vindt u op de website van 

het Vlaams Energieagentschap VEA: www.energiesparen.be. 

 

EPB-plichtig 

De EPB regelgeving is sinds 2006 van toepassing voor elke nieuwbouw of 

verbouwing waarvoor: 

- Een stedenbouwkundige vergunning of melding verplicht is, een architect 

verplicht is of het volume meer dan 3000m² bedraagt. 

- Er verwarmd en/of gekoeld wordt. 

 

 

http://www.energiesparen.be/


 

Voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag vanaf 2021 wordt een maximaal E-

peil van 30 en een maximaal S-peil van 31 toegelaten. Bijkomend is 

ventilatieverslaggeving van toepassing en is een minimum aandeel hernieuwbare 

energie verplicht. 

 

Voor verbouwingen is er een opsplitsing tussen energetische en niet-energetische 

renovaties. 

- Voor niet-energetische verbouwingen zijn de EPB-eisen minder streng en 

de berekeningen minder complex. De nieuwe delen moeten voldoen aan 

een opgelegde U-waarde of een minimale R-waarde. Er is geen E-peil van 

toepassing. 

Isoleer je meer dan 75% van de buitenschil en plaats je een nieuw 

verwarmingssysteem, dan spreken we over een ingrijpend energetische renovatie. 

Hierbij is net zoals bij nieuwbouw een maximaal E-peil, een minimum aandeel 

hernieuwbare energie en ventilatieverslaggeving van toepassing. Tevens krijg je 

een EPC-attest van de woning(dit attest is 10 jaar geldig bij eventuele verhuur of 

verkoop van het pand). 

 

 

 

Ventilatieverslaggeving 

 

Sinds 1 juni 2016 is het verplicht om behalve de EPB-verslaggever ook een 

ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel 

nieuwbouw als energetische renovatie). 



 

 

De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze van 

ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle 

van de uitvoering. De resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA en worden 

vervolgens automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd. 

 

Wat houdt een ventilatieverslag in? 

 

Het opmaken van een ventilatieverslag bestaat uit de volgende procedure: 

 

Vooreerst wordt voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp 

(VVO) opgemaakt (startverklaring). Dat is een plan waarop een overzicht van alle 

ventilatiecomponenten teruggevonden kan worden. 

 

Vervolgens worden de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) bepaald, met daarin 

alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen waaraan je installatie moet voldoen. 

 

Tot slot wordt, bij de levering van het ventilatiesysteem, een 

ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld door een erkende 

ventilatieverslaggever. Daarmee wordt nagegaan of de ventilatie aan de gestelde 

EPB-eisen voldoet. In het prestatieverslag wordt onder andere gelet op de 

(regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van 

ventilatiekanalen, onderhoud,… 

 

 

 



 

EPC 

Waarvoor staat EPC? 

EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Het geeft de energiescore weer volgens 

een lettercode, zoals de huidige energielabels op huishoudtoestellen, van F 

(slecht) tot A+ (zeer goed). 

 

Wat wordt omschreven in een EPC? 

- Algemene energiescore in lettercode van F tot A+ 

- Huidige staat van de woning inzake isolatie en verwarming 

- Een overzicht van de aanbevelingen om een betere score te behalen. 

 

Verschillende types EPC  

- In het kader van een nieuwbouwwoning of ingrijpende energetische 

renovatie wordt bij de EPB-aangifte een EPC toegekend. 

- Bij verhuur en verkoop van een woning. 

 

Meer nuttige informatie vindt u terug op www.vlaanderen.be. 

  

http://www.vlaanderen.be/


 

Keuring privé-riolering 

 

Waarom rioolkeuring? 

De kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten 

op het openbaar rioleringsnet (of de gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit 

van het water dat u afvoert, zijn belangrijk voor het milieu. Daarom is een keuring 

van uw privéwaterafvoer noodzakelijk in de praktijk betekent dit dat er nagegaan 

wordt of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is. 

 

Sinds wanneer is een rioolkeuring verplicht? 

Vanaf 1juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht: 

- Vóór de eerste ingebruikname 

- Bij belangrijke wijzigingen 

- Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de 

gebruiker 

- Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein. 

 

Hoe verloopt de keuring? 

De keurder controleert volgende zaken: 

- Correcte scheiding vn het private afval- en regenwatercircuit 

- Correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen op de circuits 

- Correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde 

oppervlaktes 

- Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen 

- Aanwezigheid van de hemelwaterput, indien verplicht 



 

U ontvangt bij een positief resultaat een conformiteitsattest dat u dient te 

bezorgen aan uw gemeente. 

 

Luchtdichtheidsmeting (Blowerdoortest) 

 

Wat is ene blowerdoortest? 

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een woning of gebouw 

gecontroleerd. We stellen het gebouw bloot aan over- en onderdruk. Het volume 

lucht dat op dat moment ontsnapt of infiltreert geeft de luchtdichtheid aan. 

 

Hoe interpreteert men de resultaten? 

Hoe beter de luchtdichtheid, hoe minder sterk de ongecontroleerde ventilatie vat 

heeft op het gebouw. Dit zorgt immers voor warmteverlies. Een blowerdoortest kan 

zodoende een zeer positieve invloed hebben op het E-peil. U ontvangt na afloop 

een meetrapport (conformiteitsattest). Daar een blowerdoortest een positieve 

invloed kan hebben op het E-peil, is het belangrijk dat deze test uitgevoerd wordt 

voorafgaand aan de EPB-aangifte. 

 

Passiefhuiscertificaat 

Indien u een passiefhuiscertificaat wilt behalen, is een blowerdoortest verplicht. Er 

mag bij een passiefhuis maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht 

per uur ontsnappen of binnendringen. Dit is veel strenger dan bij een ander type 

woning. 

 

 


