
Arbocatalogus hoofdstuk 6. Binnenklimaat in kantoren 1 

Bijlage 2    TO-en GTO-methode 

(ter informatie voor het opstellen van een programma van eisen) 

 

Voor de zomersituatie zijn de algemene uitgangspunten* door de Rijksgebouwendienst ten behoeve 
van ontwerpactiviteiten voor een kantoorsituatie eind jaren „70 "vertaald" naar de volgende toegelaten 
temperatuur overschrijdingen, waarbij het buitenklimaat van het jaar 1995 als referentie geldt: 

o 25 °C mag maximaal 100 uur per jaar worden overschreden 
o 28 °C mag maximaal 10-20 uur per jaar worden overschreden 

De genoemde 100 uur is 10% van de arbeidstijd gedurende de zomermaanden. 
De genoemde 25 °C is de op een heel getal afgeronde waarde van de temperatuur die bij gemiddelde 

kantooromstandigheden hoort bij PMV = 0,5.   

In de tweede helft van de jaren '80 ontstond bij de Rijksgebouwendienst het inzicht dat als voor alle 

typen gebouw gebruik wordt gemaakt van dezelfde TO-criteria, het feitelijk aangeboden klimaat in, wat 
thermische massa betreft, "lichte" gebouwen, aanmerkelijk slechter zou zijn dan in "zware" gebouwen. 
Om die reden is een methode ontwikkeld waarbij de mate van overschrijding mee in beschouwing 
wordt genomen. Daarvoor is het “Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD)” van Fanger als maatstaf 
genomen. Voor de periode gedurende welke de overschrijdingen van PMV = +0,5 (PPD = 10%) 
plaatsvindt, wordt een weging rechtevenredig met de toename van de PPD toegepast, ofwel 1 uur met 
20% ontevredenen wordt twee keer zo zwaar meegeteld als een uur met 10% ontevredenen. 

Op basis van een aantal computersimulaties is vastgesteld dat voor een “gemiddeld” gebouw de 
gemiddelde PMV bij een 100-urige overschrijding van de grenswaarde (PMV = 0,5), ca. PMV = 0,7 
bedraagt. Bij deze waarde hoort een PPD = 15 en een weegfactor met de waarde 1,5. 

De richtwaarde voor het aantal gewogen overschrijdingsuren (nu GTO genoemd), dat een “goed” 

binnenklimaat representeert, is daarom op 150 gesteld. Om te controleren of dit een goed uitgangspunt 

is, is een groot aantal computersimulaties uitgevoerd voor verschillende typen gebouw en installatie 
(zie tabel).  

* Zowel de gewogen als ongewogen overschrijdingsuren zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt voor 
een “goed” binnenklimaat: 90% van de tijd -0,5 < PMV < 0,5 ( conform NEN ISO 7730) 

GTO richtwaarden 

Klasse Overschrijdingsuren   

A  (zeer goed) 100 

B  (goed) 150 

C  (acceptabel) 250 

 

Bron 
VIBA 

 

 

 


