
 

 

Factsheet 3.2 
 
 

Acties op woning- en complexniveau om vocht- 
en ventilatieproblemen uit te bannen 
 
 
Acties op woning- en complexniveau om vocht- en ventilatieproblemen uit te bannen 
hebben betrekking op technische maatregelen, maar verandering van gedrag is min-
stens zo belangrijk. De actiepunten rond regelgeving en financiële prikkels zijn tips voor 
zelf opgelegde regels en creatieve initiatieven van verhuurders. 
 

 
Regelgeving, 

specifieke eisen 

Financiële 

prikkels 

Aanpassen tech-

niek 

Verandering 

gedrag 

Prioriteit 
voor 
ventilatie  

Criteria afhankelijk 

van gebruik en 

kenmerken per 

ruimte 

Financieel instru-

mentarium ontwik-

kelen 

Voorzieningen per 

kamer voor zo-

mer/winter en 

dag/nacht 

Opleverinstructie, 

mag door buurt-

vertegenwoordi-

ging. 

Verande- 
ren van 
ventilatie-
systeem in 
bestaande 
woningen 

Ventilatielabel 

instellen, ontwerpei-

sen woning-

specifiek, kwaliteits-

eisen stellen aan 

regelbaarheid, 

gemakkelijk onder-

houd 

Budget toedelen 

aan de hand van 

een ventilatielabel 

Kwaliteitscriteria per 

kamer aan toe- en 

afvoer/overstroom, 

meer capaciteit buiten 

stookperioden; 

modieuze voorzienin-

gen 

Verschil tussen 

tocht en frisse 

lucht herkennen 

Herhuis-
vesting 
niet-
passend 
huishou-
den 

Bij vochtklachten 

maximale bezet-

tingsgraad van één 

persoon per kamer; 

individuele begelei-

ding  

Huurgewenning bij 

urgentietoewijzing 

gezonde woning 

Bij vochtproblemen 

goede diagnose en 

maatregelen, ook 

ventilatie verbeteren 

Faciliteer initiatie-

ven van bewoners 

na campagne 

“Geen schimmels 

in huis” 

Schimmels 
verwijde-
ren 

Geen schimmels 

toegestaan, aanto-

nen volstaat 

Bonus bij zelf doen, 

anders door 

professional 

Diep chemisch 

reinigen, wegenverf 

op plafond, meer 

tegels 

Zichtbare schim-

mels verwijderen, 

bij muffe lucht 

veel en langdurig 

ventileren (en 

stoken) 

Groei van 
schimmels 
voorkomen 

Voorziening eisen 

per aanwezige bron, 

geldt ook voor 

koudebruggen; eisen 

stellen aan onder-

bouwing diagnose 

Geldbonus voor 

vochtgevoelige 

woningen zonder 

vochtproblemen 

Keuze op basis van 

diagnose: betere 

doorstroming, 

isoleren, douchecabi-

ne, gladde wand en 

douche aan gevel 

Anders omgaan 

met vochtbron-

nen, beter 

verwarmen en 

vooral meer 

ventileren 

Verkleinen 
tochtrisico 
bij meer 
ventileren 

Prestatie-eis vermin-

dering koudeval 

Financieren van 

verspreide toevoer 

plus afvoer per 

vertrek 

Verspreide toevoer 

plus afvoer per 

vertrek, ook bewuste 

kieren, HR++ glas 

Bewustwording 

van oorzaak 

tocht; relatie 

binnentempera-

tuur met in-

richting en 

stoffering 

 
 



 

 

 
 

 
 

Regelgeving, 

specifieke eisen 

Financiële 

prikkels 

Aanpast techniek Verandering 

gedrag 

Diagnose 
stellen bij 
klacht 

Meer gedragsvrij-

heid dan in ISSO 

82.4 

APK instellen en 

faciliteren 

Capaciteit en stroming 

meten 

Gebruik Toetslijst 

Ventilatie en hygro-

thermometer  

Vocht-
bronnen 
en afvoer 
van vocht 

Voorzieningen 

eisen per vocht-

bron (douche, 

wasdroger) 

Ventilatielabel 

koppelen aan 

huishoudentype, 

vocht- en vervui-

lingrisico van de 

woning, geen 

geluidhinder, 

financiële kaders 

voor deze primaire 

eisen opzetten 

Bouwkundige oorzaak 

van vocht verhelpen 

Bewonersgedrag en 

technische verbete-

ring in combinatie 

oppakken 

Voorzie-
ningen 
afvoer 

Capaciteit laagste 

stand van de 

mechanische 

afzuiging afstem-

men op kenmerken 

woning en huis-

houden, ruime 

toevoeren 

Afvoer controleren en 

verbeteren per 

kamer; dwarsventila-

tie is alternatief 

De waarde van de 

afvoer benadruk-

ken, dwarsventila-

tie als alternatief 

als afvoer naar dak 

gering is 

Bruik-
baarheid 
afvoer 

Reinheid kanaal, 

geringe weerstand, 

juiste plek voor 

uitmonding kiezen 

en juiste kap 

gebruiken  

Permanente basisven-

tilatie voldoende om 

bouwkundig vocht af 

te voeren 

Permanente basis is 

mede afhankelijk 

van omvang 

huishouden 

Gebruik 
afvoeren 

Vaste permanente 

basis van 50% 

minimumeis, tot 

150% regelbaar, 

ook bij natuurlijke 

schoorsteentrek 

Geldbonus voor 

vochtgevoelige 

woningen zonder 

vochtproblemen 

Vaste afvoer wasdro-

ger, douche naar 

gevel, inpandige 

douche permanent 

afzuigen, afvoer in 

tweepersoonsslaap-

kamer  

Gebruik de schoor-

steenwerking van 

woning, of dwars-

ventilatie 

Voorzie-
ningen 
toevoer 

Afstemmen op 

bronnen en aantal 

personen, meer 

dan Bouwbesluit 

Ventilatielabel 

koppelen aan 

huishoudentype en 

kenmerken woning 

en omgeving 

Grote openingen, 

inbraakveilig, schoon, 

regen- en tochtwe-

rend, stormvast 

Inzicht in verband 

tussen werking 

toevoer en afvoer 

per ruimte 

Bruik-
baarheid 
toevoeren 

Eisen: minimale 

inbraakgevoelig-

heid, maximale 

lawaaireductie, 

tocht en koudeval 

minimaliseren, 

regelbaar 

Ventilatielabel 

koppelen aan 

huishoudentype en 

kenmerken woning 

en omgeving. 

Zie bonus voor 

vochtgevoelige 

woningen zonder 

vochtproblemen 

Zomer-wintercheck, 

dag-nachtcheck van 

voorzieningen per 

kamer 

Via toevoer is 

frisheid van lucht te 

ervaren: geef 

inzicht in stroming 

van lucht 

Gebruik 
toevoer, 
per kamer 

Eisen aan regel-

standen voor 

zomer en winter, 

dag en nacht, thuis 

of afwezig 

Verbeteren van 

toevoeropeningen op 

verzoek tegen 

huurverhoging 

Cadeautje bij laten 

aanpassen van 

ventilatievoorzie-

ningen 

Over-
stroom en 
dwarsven-
tilatie 

Erken dwarsventila-

tie als voorziening, 

hogere eis aan en 

regelbaarheid van 

overstroom 

Bonus voor 

vochtgevoelige 

woningen zonder 

vochtproblemen 

Klepraam boven 

binnendeuren, rooster 

in wand of deur 

Te leen: set voor 

rookproeven en 

meting van ventila-

tievoud 


