
Bijlage VI 

 

 

VENTILATIEVOORZIENINGEN IN WOONGEBOUWEN 

 

 

1.  De ventilatievoorzieningen in woongebouwen moeten v oldoen aan de norm 
NBN D 50-001, behalve wat betreft de hiernavolgende  bepalingen: 

 

a.  Voor alle debieten is steeds de waarde uitgedrukt i n m³/h van 
toepassing. 

 

b.  In Tabel 1 van de norm NBN D 50-001 wordt de zin ‘M en moet de 10 l/s 
en per persoon (36 m³/h persoon) niet overschrijden .’ vervangen door 
‘Men moet de 20 l/s (72 m³/h) niet overschrijden.’ 

 

c.  De volgende paragrafen van de norm NBN D 50-001 die nen beschouwd te 
worden als aanbevelingen: 

� 4.3.2.3 

� 4.3.3. 1), 4), 5) en 6) 

� 5.2 

� 5.3 

� 5.4 

� 5.5 

� 5.6 

� 5.8 

� 6 

� bijlage II, met uitzondering van AII-2. 1) 

 

d.  paragraaf 4.3.2.6 1) alinéa 2 van de norm NBN D 50- 001 dient als volgt 
aangepast te worden : «  Indien de intensieve venti latieopeningen min 
of meer gelijkmatig over twee buitenwanden van de w oning zijn en niet 
in een evenredig vlak gelegen zijn, mag de totale vrije  minimale                       
… » 

e.  In bijlage AII-1.2 2) van de norm NBN D 50-001 dien t voor daken met 
een helling gelijk of groter dan 23° volgende bepal ing toegevoegd te 
worden : ‘In elk geval moet de hoogte van de uitmon ding boven het dak 
minstens 0.5 m bedragen.’  

 

f.  De toevoerlucht kan worden genomen in aangrenzende,  onverwarmde 
ruimten, zoals een serre, een onverwarmde zolder, … , onder volgende 
voorwaarden: 

- Indien bij systemen A of C regelbare toevoeropening en worden 
voorzien die in contact zijn met een aangrenzende, onverwarmde 
ruimte (zoals gedefinieerd in bijlage I bij dit bes luit), dient 
(dienen) tussen de betrokken aangrenzende onverwarm de ruimte en de 
buitenomgeving een (of meerdere) regelbare toevoero pening(en) te 
worden voorzien die bij 2 Pa het nominaal debiet re aliseert 
(realiseren). 
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- Indien bij systemen B of D een luchttoevoer wordt v oorzien waarbij 
de lucht wordt aangezogen vanuit een aangrenzende, onverwarmde 
ruimte (zoals gedefinieerd in bijlage I bij dit bes luit), dient 
(dienen) tussen de betrokken onverwarmde ruimte en de buitenomgeving 
een (of meerdere) regelbare toevoeropening(en) te w orden voorzien 
die bij 10 Pa het nominaal debiet realiseert (reali seren). 

 

g.  In volgende gevallen mogen in uitbreiding van parag raaf 4.2 van de 
norm NBN D 50-001 regelbare toevoeropeningen geplaa tst worden in een 
dak met een helling die groter is dan 30°: 

- Wanneer er in de ruimte geen verticale geveldelen z ijn die in deze 
ruimte een nuttige hoogte van minstens 2 meter hebb en.  

- Wanneer dergelijke verticale geveldelen toch aanwez ig zouden zijn, 
maar de plaatsing van regelbare toevoeropeningen in  deze geveldelen 
in conflict zou zijn met andere overheidsvoorschrif ten. 

 

 

2.  De ventilatievoorzieningen in woongebouwen moeten b ovendien voldoen aan 
de hiernavolgende aanvullende eisen: 

a.  Om het binnendringen van hinderlijk gedierte via ee n regelbare 
toevoeropening in de mate van het mogelijke tegen t e gaan, mag het 
niet mogelijk zijn om volgende voorwerpen doorheen de regelbare 
toevoeropening te laten passeren, hetzij van binnen  naar buiten, 
hetzij omgekeerd: 

- een metalen bolletje met een diameter van 4 mm, 

- een metalen schijfje met een diameter van 10 mm en een dikte van 
3 mm. 

Deze eis geldt voor elke open stand. 

 

b.  Om regendoorslag via een regelbare toevoeropening i n de mate van het 
mogelijke tegen te gaan, mag er geen waterpenetrati e mogelijk zijn tot 
en met een drukverschil van 150 Pa in de stand «Ges loten» en tot en 
met een drukverschil van 20 Pa in de stand «Volledi g open». 

Voor vensters die specifiek als regelbare toevoerop ening ontworpen 
zijn, wordt met de stand «Volledig open» de maximal e openingspositie 
voor ventilatie bedoeld (en niet de maximale openin gspositie van het 
venster). 

De bepaling van de waterdichtheid van de toevoerope ningen gebeurt 
volgens de norm NBN EN 13141-1. 

Daarbij zijn de volgende voorschriften van toepassi ng: 

- De regelbare toevoeropening moet overeenkomstig de 
leveranciersvoorschriften in een plaat geïnstalleer d worden die de 
dikte heeft van de drager waarop de regelbare toevo eropening bij 
toepassing geplaatst zal worden, bijvoorbeeld:  

- plaat met een dikte van 20mm in geval van beglazing ; 

- plaat met een dikte van 60mm in geval van een kader  van een 
venster; 

- plaat met een dikte van 300mm in geval van een muur . 

- De dikte van de plaat zal in het verslag vermeld wo rden. 

- Conform NBN EN 13141-1 worden de proeven uitgevoerd  volgens de norm 
NBN EN 1027. De weerhouden proefmethode is de metho de 1A. 
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- Voor regelbare toevoeropeningen met variabele afmet ingen moet de 
test op een proefstuk uitgevoerd worden waarvan de dagmaat van de 
(elke) variabele afmeting 1m bedraagt. Indien de ma ximaal 
voorkomende afmeting kleiner is dan 1 meter, dient de test op een 
proefstuk met de maximale afmeting uitgevoerd te wo rden. De dagmaat 
van een regelbare toevoeropening is de totaalmaat v an de regelbare 
toevoeropening minus de inbouwflensmaat. Al deze ma ten worden 
beschouwd langs de binnenzijde (zie figuur "voorbee ld van dagmaat 
van een toevoeropening" in Bijlage 6). 

 

c.  Om comfortproblemen in de mate van het mogelijke te  voorkomen, moet de 
onderzijde van regelbare toevoeropeningen geplaatst  worden op een 
hoogte van minstens 1.80m boven het niveau van de a fgewerkte vloer. 

In afwijking van de voorgaande eis, mag de onderzij de van regelbare 
toevoeropeningen geplaatst worden op een hoogte lag er dan 1.80m boven 
het niveau van de afgewerkte vloer, mits een testra pport over de 
luchtverspreiding in de woonzone, opgemaakt volgens  de norm NBN EN 
13141-1, paragraaf 4.5 (« Air diffusion in the occu pied zone »), 
beschikbaar is. 

Conform aan paragraaf 4.5 en aan tabel 5 van de nor m NBN EN 13141-1, 
wordt de bepaling van de luchtverspreiding in de ge bruiksruimte 
uitgevoerd voor de combinatie ∆θ = 0K en ∆p = 10Pa.  

 

3.  In toepassing van artikel 10 §2 van dit Besluit wor den de lokalen 
geventileerd door van de tweede categorie van Tabel  1 van NBN D50-001 
gebruik te maken. 

 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het  Brussels Hoofdstedelijk 
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