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van collectieve woningen



› Inleiding

> Voorstelling

> Feedback uit enquêtes

› Bouw 

> Regelgeving/certificatie NF Habitat

> Voorbeelden van houtbouwoplossingen

› Renovatie 

> Regelgeving/certificatie NF Habitat

> Goede praktijken 

> Voorbeelden van oplossingen

INHOUD



QUALITEL, IN 1974 OPGERICHT DOOR DE 

OVERHEID, IS EEN VERENIGING ZONDER 

WINSTOOGMERK MET OPDRACHTEN VAN 

ALGEMEEN BELANG:

Consumenten-

verenigingen, gebruikers 

van de woonomgeving 

Actoren op het gebied 

van huis-

vesting en de 

financiering ervan

Actoren in de 

bouwsector 

De overheid, 

collectiviteiten en 

instellingen van 

algemeen belang

• HET PUBLIEK INFORMEREN

• DE KWALITEIT VAN WONINGEN BEVORDEREN 

VIA CERTIFICATIE VAN WONINGEN

Bertrand DELCAMBRE
Voorzitter van de vereniging QUALITEL sinds 2015



‒ ZICH INZETTEN VOOR EEN BETERE WOONOMGEVING

HET PUBLIEK INFORMEREN: BAROMETER



‒ ZICH INZETTEN VOOR EEN BETERE WOONOMGEVING

HET PUBLIEK INFORMEREN, DESKUNDIGEN OPLEIDEN 
EN STUDIES EN ONDERZOEK VERRICHTEN



"Certificatie is de activiteit waarbij 

een andere instelling dan de 

fabrikant, importeur, verkoper, 

dienstverlener of klant verklaart dat 

een product in overeenstemming is 

met de in een referentiekader 

beschreven kenmerken."  

CERTIFICATIE 

Consumentenwetboek 

(Code de la 

consommation) Artikel 

L115-27

3 miljoen
woningen 

gecertificeerd sinds 
de aanvang

Waarvan 
bijna 20.000

voor renovatie

Bijna 130.000 
woningen per jaar 

vastgelegd voor 
certificatie 

‒ ZICH INZETTEN VOOR EEN BETERE WOONOMGEVING

DE KWALITEIT VAN WONINGEN BEVORDEREN VIA CERTIFICATIE



Minder geluidshinder
Woningen en gemeenschappelijke 

ruimten gericht op optimaal 
gebruikscomfort

Een gecontroleerde 
impact op het milieu

Beheersing van
water- en energieverbruik

Betere beveiliging van 
woningen en 

gemeenschappelijke ruimten

Beter thermisch comfort Een betere luchtkwaliteit 
in het binnenmilieu

Lichtere woningen
Bestendige en verbonden 

gebouwen 

Circulaire economie
Rekening houden 
met biodiversiteit

DE KWALITEIT VAN WONINGEN BEVORDEREN VIA CERTIFICATIE
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‒ 5 KNELPUNTEN VAN COLLECTIEVE HUISVESTING

28%

Verluchting

en ventilatie

Kwaliteit van 

de bouw-

materialen

Energieverbruik GeluidsisolatieThermisch comfort

34%
35%

38%

46%

Ontevredenheidspercentage

Barometer QUALITEL/IPSOS
Steekproef van 5.378 personen tussen 2017 en 2020
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‒ NAAR BOUWPERIODE 

Tevredenheidsniveau – Collectieve woningen

55%

44%

58%

70%

Vóór 1900 1900 - 1980 1980 - 2007 Na 2007

1996: 

2e geluidsverordening

1974: oprichting QUALITEL

1969: 

1e geluidsverordening
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‒ HUURDERS SOCIALE WONINGEN/EIGENAARS-BEWONERS

Tevredenheidsniveau – Collectieve woningen

55%

44%

58%

70%

50%

31%

46%

63%
59%

52%

67%

73%

Vóór 1900 1900 - 1980 1980 - 2007 Na 2007

Alle

Sociale woningen

Eigenaars
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‒ ENQUÊTES: STORENDE GELUIDEN



BOUW



Lawaaierige zones (vervoer)

Besluit van 30 mei 1996 als 

gewijzigd in 2013

Besluit van 30 juni 1999

Toegankelijkheid voor personen met 

beperkte mobiliteit

Besluit van 24 december 2015

Luchtgeluiden buiten

Luchtgeluiden binnen

Geluid van installaties

Nagalm

Contactgeluiden

‒ AKOESTISCHE REGELGEVING BOUW

Geluidsattesten

Besluit van 27 november 

2012

Probleem vóór 2012: 

60% niet-conforme verrichtingen

30% indien gecertificeerd 



‒ GELUIDSATTESTEN

Procedure voor zelfcontrole door de bouwheer:

Bevindingen aan het einde van de 
werkzaamheden

Metingen indien ≥ 10 woningen

Bevindingen tijdens de bouwfase

Bevindingen tijdens de studiefase

Attest

Controle van het attest

Controles bij het ontwerp

Certificatie



Luchtgeluiden 
buiten

Luchtgeluiden 
binnen

Geluid van 
installaties

Nagalm

Contactgeluiden

‒ VOORBEELDEN VAN REGELGEVING/CERTIFICATIE

DnT,w+Ctr ≥ 30 tot 45 
dB

DnT,w+C ≥ 53 dB

LnAT ≤ 30 dB(A)

∑αw.S ≥ 25% S.sol

L’nT,w ≤ 58 dB

Franse 

regelgeving

Balans-GMV 
LnAT ≤ 25 dB(A)

∑αw.S ≥ 50% S.sol

L’nT,w ≤ 55 dB

L’nT,w + CI50-2500 ≤ 55 dB

idem

idem

LnAT ≤ 25 dB(A)

∑αw.S ≥ 75% S.sol

L’nT,w ≤ 50 dB

L’nT,w + CI50-2500 ≤ 50 dB

+ 5 dB slaapkamers

+ 5 dB slaapkamers

hoger
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‒ AKOESTISCHE OPLOSSINGEN

Akoestisch referentiekader Qualitel

Evaluatiegids bij het ontwerp
› Forfaitaire waarden

› Vereenvoudigde berekeningen

Groep van geluidsexperten
› Feedback labotesten

› Feedback testen in situ

Bijwerking 1 tot 2 keer per jaar

+ Industriële voorbeeldfiches
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‒ AKOESTISCH REFERENTIEKADER QUALITEL

Vereenvoudigde berekeningsmethode, bv. voor houtbouw:

L’nT,w = Ln,w + 18 - 10 log (V)

In situ Labo Volume

Voorbeeld: een slaapkamer van 10 m² met een hoogte van 2,5 m, V = 25 m3

Eis nT,w ≤ 55 dB dan Ln,w ≤ 51 dB 



18

‒ AKOESTISCH REFERENTIEKADER QUALITEL

Voorbeelden van houten vloerpanelen/balken

Vloer met zwevende 
mortelgebonden dekvloer

Vloer met droge dekvloer 
en verzwaring

Ln,w ≤ 51 dB

Ln,w+CI50,2500 ≤ 51 dB



RENOVATIE



Zeer lawaaierige zones (vervoer) 

in geval van grote werken

Besluit van 13 april 2017

Luchtgeluiden buiten

Luchtgeluiden binnen

Geluid van installaties

Nagalm

Contactgeluiden

‒ REGELGEVING AKOESTISCHE RENOVATIE



Luchtgeluiden 
buiten

Luchtgeluiden 
binnen

Geluid van 
installaties

Nagalm

Contactgeluiden

‒ VOORBEELDEN VAN REGELGEVING/CERTIFICATIE

DnT,w+Ctr ≥ 32 tot 38 
dB

Franse 

regelgeving

LnAT ≤ 30 dB(A)

EVA niet afgenomen

Bodem ∆Lw ≥ 19 dB

DnT,w+Ctr ≥ 31 tot 40 dB

Deuren Rw+C ≥ 37 dB

Idem nieuw

Idem nieuw

Idem nieuw

Idem nieuw

Idem nieuw

hoger



‒ AKOESTISCHE RENOVATIEGIDS
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‒ WERKEN EN BEWONING

Bewoonde omgeving

"Gedeeltelijke" renovatie "Zware" renovatie

Vervanging van ramen
Uitrusting

Vloerbedekking
Plafonds voor gemeenschappelijke 

circulatieruimten
Deuren

Wandbekleding woningen
Plafonds woningen

Akoestische dekvloeren/vloerbedekking

Vervanging van ramen
Uitrusting

Plafonds voor gemeenschappelijke 
circulatieruimten

Deuren

Bewoonde omgeving

"Schuifoperaties"

Werken kamer per kamer

Onbewoonde 
omgeving

Eisen inzake middelen

Eisen inzake resultaten (nieuw)
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‒ METHODOLOGIE

• AKOESTISCHE DIAGNOSE

• Geluidsprestaties (indien mogelijk)

• Opmeting landmeter, sondering van de structuur

• Enquêtes bij de bewoners

• ONTWERPSTUDIES

• OPVOLGING VAN DE WERKEN

• METINGEN VOOR OPLEVERING
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‒ TECHNIEKEN: ZACHTE VLOERBEKLEDING

Voordelen Nadelen Kosten

 Aanzienlijke verbetering van het 

niveau van contactgeluiden 

(> 15 dB) op betonnen vloeren

 Uitvoering

 Kosten

 Geen verbetering voor 

luchtgeluiden

 Vloer PVC in stroken 

met ∆Lw = 19 dB : € 35 excl.btw/m²

 Vloer PVC in geplakte stroken 

met ∆Lw = 17 dB : 28 € excl.btw/m²

SLIJTLAAG VAN EEN VLOER 

IN PVC

Onderlagen

Gemiddelde waarden vastgesteld door vakbond van 

economen
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‒ TECHNIEKEN: ZWEVENDE DEKVLOER

Voordelen Nadelen Kosten

 Aanzienlijke verbetering van de 

isolatie tegen contactgeluiden (5 tot 

10 dB) en luchtgeluiden indien de 

onderlaag van minerale wol is (3 tot 

5 dB)

 Geschikt voor alle soorten 

vloerbekleding 

 Hoogte van het complex (minimaal 

+6 cm): deurdorpels, 

toegankelijkheid, liften, enz.

 Grote belasting voor de structuur

 Delicate uitvoering

 Mogelijk bijwerking noodzakelijk

 € 150 excl. btw/m² 

waarvan € 70 excl. btw/m² voor het 

opbreken en plaatsen van parket 

Het is ook mogelijk om een 

vezelversterkte laag op de bestaande 

vloer aan te brengen als deze niet 

behouden moet blijven. 

Zwevende dekvloer

Akoestische 

onderlaag

Polyethyleenfilm indien 

onderlaag van minerale wol Ontkoppelings-

strip tussen 

dekvloer en 

muur

Soepele voeg 

tussen plint en 

dekvloer
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‒ TECHNIEKEN: VERLAAGD PLAFOND

Voordelen Nadelen Kosten

 Verbetering van de isolatie tegen 

luchtgeluiden en contactgeluiden 

(3 tot 5 dB) indien de massa van de 

vloeroppervlakte kleiner is dan die 

van de gevel

 Kosten

 Geen gevolgen voor de hoogte van 

de grond

 Hoogte van het complex (+6 tot 10 

cm minimum)

 Mogelijke beperking afhankelijk van

de afstand bovenaan het venster

 Jammer als er oude sierlijsten

aanwezig zijn, maar die kunnen

worden gereproduceerd

 LM 45 mm + 1BA13 aan punt-

ophangingen: € 60 excl. btw/m²

 LM 100 mm + 1BA13 aan punt-

ophangingen: € 65 excl. btw/m²

 LM 100 mm + 1BA13 op

onafhankelijk geraamte: € 95 excl.

btw/m²

Plafond aan punt-

ophangingen

Plafond op structuur die 

onafhankelijk is van de 

vloer
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‒ TECHNIEKEN: VOORZETWANDEN 

Voordelen Nadelen Kosten

 Verbetering van de isolatie tegen 

luchtgeluiden (met 5 tot 10 dB)

 Geen bijwerking van de steunmuur

 Hoge prestaties voor geringe dikte

 Maakt integratie van netwerken 

mogelijk

 Verkleint de bewoonbare 

oppervlakte

 Voorzetwand 1BA13 op metalen 

geraamte 

 Met 45 mm minerale wol: € 45 excl. 

btw/m²

 Met 100 mm minerale wol: € 55 excl. 

btw/m²

Voorzetwand

onafhankelijk van de

muur
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‒ TECHNIEKEN: LICHTE SCHEIDINGSWAND 

Voordelen Nadelen Kosten

 Droge uitvoering

 Lichtheid

 Beperkte prestatie door de 

zijwaartse aansluiting en 

verbindingen

 Overzicht van delicate verbindingen 

 Vaak is bekleding van muren, 

vloeren en plafonds noodzakelijk

 € 140 excl. btw/m²

Zijwaartse 

overbrenging
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‒ GEBOUWEN IN STEEN/HOUT (vóór 1920): SCENARIO 1

Voorzetwand onafhankelijk van de 

muur, bevestigd op vloer met 

vloerdikte van 7 cm

Minerale wol van 5 cm + 1BA13

Plafond aan vaste ophangingen

100 mm minerale wol + 1BA13

Het voorzetwand 

rust op een 

draagbalk, niet op 

het parket 

Het plafond is 

onderbroken tussen 

de woningen

Zorgt niet voor verbetering van de horizontale overbrenging van 

contactgeluiden

Nuttige oplossing indien bestaande prestaties DnT,A ≥ 48 dB en L'nT,w ≤ 65 dB
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‒ GW-GEBOUWEN (1920-1940 WELFSELS)

Plafond op vaste 

ophangingen 

Minerale wol

van 100 mm + 1BA13

Voorzetwand onafhankelijk van de 

muur, bevestigd op vloer met 

vloerdikte van 7 cm

Minerale wol van 5 cm + 1BA13

Zorgt niet voor verbetering van de 

horizontale overbrenging van 

contactgeluiden 

Gescheiden dekvloer 5 cm

op 2 cm minerale wol

ΔLw ≥ 25 dB

Eventueel 

bepleistering

Plafond op vaste 

ophangingen 

Minerale wol

van 100 mm + 1BA13

Maakt gebruik van lichte 

scheidingswanden mogelijk 

(herverdeling van woningen)
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‒ BETONNEN GEBOUWEN 1940 TOT HEDEN: SCENARIO 1
Voorzetwand onafhankelijk van de muur, 

bevestigd op vloer met vloerdikte van 7 cm

Minerale wol van 5 cm + 1BA13

Zachte vloerbekledingen
ΔLw = 17 dB indien deklaag in asbest

ΔLw = 19 dB in alle andere gevallen

Plafond MW 80 mm + 1BA13 

Dikte 10 cm

Nuttige oplossing bij betonnen tegels en voegen van minimaal 15 cm



‒ DE NAGALM VAN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN 
BEPERKEN

Absorberend verlaagd plafond 

op 100% van het plafond met αw ≥ 0,30

op 50 % van het plafond met αw ≥ 0,50

Tapijt of vast tapijt met dikte ≥ 8 mm

op 50% van de vloer met αw ≥ 0,30

Duurzame oplossing

Verlaagd plafond αw = 0,30 : 

€ 70 excl. btw/m²

Vormt ook verbetering voor contactgeluiden

Dik vast tapijt αw = 0,30 : 

€ 50 excl. btw/m²



› Het geluidsprobleem is een essentieel punt

› De wettelijke beperkingen of certificeringsvereisten zorgen voor 

kwaliteitsverbetering

› Zij moeten worden opgevolgd door geluidsspecialisten die 

putten uit hun ervaring, gidsen, voorbeelden, 

referentie-oplossingen, normen, enz.

Wat u moet onthouden
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‒ Tools, websites, bronnen:

Akoestische zone QUALITEL
https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/

• Akoestisch referentiekader Qualitel

• Akoestische renovatiegids
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https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/


‒ Tools, websites, bronnen:

Akoestische zone QUALITEL
https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/

• Voorbeeldfiches technische oplossingen

• Akoestische uitvoeringsgids

• Themadossiers akoestiek
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https://www.qualitel.org/professionnels/documentation/espace-acoustique/


CONTACTGEGEVENS

Nicolas Balanant

Verantwoordelijke geluidswerkzaamheden

Directie Studies en Onderzoek

 : +33 1 42 34 54 30

E-mail: n.balanant@cerqual.fr

mailto:n.balanant@cerqual.fr

