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1 INLEIDING 
 
Dit document vormt een addendum bij het document doc_4.1_S.a, de specifieke procedure voor 
regelbare toevoeropeningen. Het bespreekt de omvorming van een aantal eisen in aanbevelingen, van 
toepassing voor dossiers met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2019. Alle 
andere voorschriften van het document doc_4.1_S.a blijven van toepassing.  
 
De opgestelde procedure is gebaseerd op de stand van zaken op het ogenblik dat dit document werd 
geschreven. Ze kan later wijzigen ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen op nationaal, Europees of 
internationaal niveau op het gebied van normalisatie, certificering, onderzoek, enz.  
  
De wijzigingen die aan dit document werden aangebracht in vergelijking met de vorige versie staan 
aangeduid in hoofdstuk 8. 
 
 

2 DEFINITIES, EENHEDEN EN SYMBOLEN 
 
Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.   

3 PRODUCTCLASSIFICATIE 
 
Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.   

4 IDENTIFICATIE EN KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT 
 

4.1 PRODUCTIDENTIFICATIE 
 
Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.   

4.2 PRODUCTKARAKTERISTIEKEN 
 
Aanvulling op de productspecifieke procedure: 
 
Door wijzigingen in de regelgeving zijn vanaf bovenvermelde datum en dit voor alle Gewesten de 
minimale criteria voor volgende karakteristieken aanbevelingen (en geen eisen); 

 wering hinderlijk gedierte 
 regendichtheid in open stand (nominale ventilatiestand) 
 regendichtheid in gesloten stand 

 
Tot op bovenvermelde datum konden producten die niet insectenwerend zijn of die niet regendicht 
zijn, niet worden opgenomen in de databank, ook al moesten ze in enkele Gewesten niet aan die 
aspecten voldoen.  
 
Vanaf bovenvermelde datum: 

 is het voor producten in aanvraag geen verplichting meer dat deze karakteristieken conform 
zijn (‘insectenwerend’, ‘regendicht in open of gesloten stand’) 
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 is er voor producten in aanvraag geen verplichting meer deze karakteristieken te testen  
 
 
Het formaat van de EPBD productgegevensdatabank zoals beschikbaar gesteld via www.epbd.be 
wordt aangevuld met volgende kolommen 

o wering hinderlijk gedierte: Conform/Not conform/”empty” 
o regendicht in open stand: Conform/Not conform/”empty” 
o regendicht in gesloten stand: Conform/Not conform/”empty” 

waarbij een leeg veld (“empty”) kan staan voor onbekend wegens niet getest of niet meegedeeld. 
 

5 BEPALINGSMETHODE VAN DE KARAKTERISTIEKEN 
 
Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.   

6 AANVRAAGPROCEDURE  
 
Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.   

7 REFERENTIE 
 
Geen wijzigingen tov productspecifieke procedure.   

8 VERSIEBEHEER 
 
Dit document is versie 1 van 23/10/2018. 
 
Dit document werd opgesteld door het WTCB, binnen het kader van het werk voor het EPB-
consortium en onder de verantwoordelijkheid van de Gewesten (het Vlaams Gewest, het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
 
 
 


