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Inleiding
In het recente verleden is bij discussies over de mogelijkheden tot deregulering op het
gebied van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, vastgesteld dat het
voor de bouwpartijen in het Overleg Platform Bouwregelgeving niet gemakkelijk is om
de motivering achter de huidige voorschriften te achterhalen. Een naslagwerk met de
historische achtergronden van de huidige voorschriften zou hen hierbij kunnen helpen.
Het kan bovendien worden gebruikt bij het beoordelen van gelijkwaardigheid zoals
bedoeld in artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003.
In opdracht van VROM/WWI, Directie Beleidsontwikkeling - Bouwkwaliteit hebben
TNO Bouw en Ondergrond en PRC divisie Bouwcentrum gedurende de periode
november 2006 tot en met september 2007 werkzaamheden uitgevoerd om de
historische achtergronden van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003
vast te leggen. Dit project maakt deel uit van het overkoepelende project “Deregulering
bouwtechnische eisen” en heeft als titel “Historische achtergronden” (IKCnr12137/3).
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Doelstelling
Het doel van het project is het opstellen van een naslagwerk met de historische
achtergronden van de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling
Bouwbesluit 2003, waarin per voorschrift is aangegeven in hoeverre dit voorschrift
bijdraagt aan het bereiken van beleidsdoelen met betrekking tot veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid en energiezuinigheid.
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Aanpak
Ten einde het opstellen van het naslagwerk beheersbaar te houden, is als uitgangspunt
genomen te zoeken naar informatie die volgens de huidige inzichten nodig is ter
motivering van de bestaande voorschriften. Hiertoe is door de auteurs een plan van
aanpak uitgewerkt.
Per functionele en prestatie eis is een korte uiteenzetting geformuleerd van de historisch
achtergrond. Deze achtergronden zijn vanuit het perspectief van deregulering verzameld
en gerapporteerd. De focus daarbij ligt op de motivaties waarom een (functionele) eis is
gesteld, waarom een bepaalde grenswaarde is gekozen, wat de reden is van verschillen
in eisen voor andere gebruiksfuncties en eventueel waarom bepaalde nuances zijn
doorgevoerd. Waar mogelijk is gerefereerd naar achterliggende bronnen met nadere
gedetailleerde informatie.
In eerste instantie is bij de uitvoering van het project de motivering opgeschreven door
de auteurs. Vervolgens is in overleg met één of meer specialisten bezien welke
beschikbare informatie in aanmerking komt voor opname en naar welke informatie
eventueel nog moest worden gezocht. Hiermee is bereikt dat het merendeel van de te
geven motivaties is vastgelegd. Voor die situaties waar binnen de omvang van dit
project geen motivaties beschikbaar zijn gekomen, ligt dit wel voor de toekomst vast.
Het op te stellen naslagwerk is in beginsel gebaseerd op de motivering van de
regelgever zoals gegeven bij invoering/wijziging van het voorschrift.
Op verzoek van VROM/WWI is het project gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden
zijn achtereenvolgens voor de hoofdstukken ‘bruikbaarheid’, ‘veiligheid’, ‘gezondheid’,
‘energiezuinigheid’ en de ‘Ministeriële regeling’ uitgevoerd. Na bespreking met
medewerkers van VROM/WWI, zijn de hoofdstukken voorgelegd aan de
klankbordgroep van het project “Deregulering bouwtechnische eisen”.
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Resultaten
De resultaten van het project zijn in elektronische vorm (pdf) vastgelegd. Deze vorm is
eenvoudig onderhoudbaar en in de toekomst uitbreidbaar. Het elektronische naslagwerk
volgt het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, waarbij is uitgegaan van
de versies van respectievelijk 1 januari 2007 en 29 juni 2006. Per artikel is een nieuw
venster te openen, waarin de eisen zijn aangegeven en de motivaties zijn verwoord. In
de bijlage van voorliggend rapport is dit elektronische naslagwerk in zijn geheel
weergegeven.
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Organisatie
Van het project “Historie Bouwbesluit” is TNO als hoofdopdrachtnemer opgetreden en
is PRC als onderaannemer opgetreden. De projectleiding en coördinatie zijn in handen
geweest van dr.ir. IJ.J. van Straalen (TNO) en ir. E.G.C. Coppens (PRC). Tevens
hebben aan het project ir. P.E. de Winter (TNO), ir. H.M. Vermande (PRC) en ir. J.W.
Pothuis (PRC) meegewerkt. Het project wordt uitgevoerd in nauw overleg met de
VROM-medewerkers mr. L. Zeiger, mr. W.R. Smid en drs. J. Clement.
De volgende specialisten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het project:
Ir. H.A.L. van Dijk (TNO Bouw en Ondergrond): hoofdstuk 5
Mr. M. van Ditmarsch (op persoonlijke titel): afdeling 4.2 t/m 4.4
Prof.ir. E. Gerretsen (TNO Bouw en Ondergrond): afdeling 3.1 t/m 3.5
Ir. W.F. de Gids: afdeling 3.10 t/m 3.14
Dr.ir. M. van Overveld (VOBA): afdeling 2.3 t/m 2.6, 2.10, 2.24 t/m 2.25, 3.6 t/m 3.9,
3.15 t/m 3.17, 3.20, hoofdstuk 4
Ir. F. de Roo (TNO Industrie en Techniek): afdeling 3.1 t/m 3.5
Dr.ir. N.P.M. Scholten: afdeling 2.1 t/m 2.2, 2.7 t/m 2.23, 3.18 t/m 3.19
Ir. J. van der Veek (V2BO): afdeling 4.5, 4.6, 4.12, 4.15
In de klankbordgroep van het project “Deregulering bouwtechnische eisen” hebben
zitting:
Ir. P. Pijpers, VFO-Architecten
Ir. H.A. Kokkeler, IAA achitecten
Ing. M.H.C. Rhoen, BZK, Afdeling Brandweer en GHOR
Drs. H. Zaal, Ministerie van Justitie, Directie Inkoop, Huisvesting en Milieu
Ir. S.G. Worst, Ministerie van Justitie, Directie Inkoop, Huisvesting en Milieu
Ir. P.J. Jansen, Aedes vereniging van woningcorporaties
E. Meuwissen, NVTB
Ir. H.L. Marinus, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ing. B.G.W. Bode, Gemeente Tilburg
E. Alders, VNO/NCW
M. Koene, Brandweer Den Haag
Ing. C. Meijer, Brandweer Breda

Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructies voor bestaande bouw
Ontwikkeling voorschriften voor bestaande bouw
De voorschriften zijn aanvankelijk [1] en [2] als nader voorschrift neergelegd in de
Regeling Bouwbesluit constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid, gebaseerd op door
TNO uitgevoerd onderzoek [3] tot en met [17].
Na de inwerkingtreding van het Bouwbesluit is door VROM aan NEN opdracht versterkt
om normbladen te ontwikkelen waarmee de constructieve veiligheid van bestaande
bouwconstructies kon worden beoordeeld. NEN heeft uitvoering gegeven aan deze
opdracht, zie [18], maar door gebrek aan medewerking bij de betreffende
normcommissies en de beleidscommissie “bouwwerken” van NEN heeft dit niet de
beoogde normbladen voor de bestaande bouw opgeleverd.
Als gevolg van de doorontwikkeling van de normbladen zijn er in de loop der tijd wel
enige (ondergeschikte) veranderingen opgetreden, maar in grote lijnen geldt thans nog
steeds hetgeen per 01.10.1992 in werking is getreden. De achtergronden zijn samengevat
in [19].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680, met in oorsprong de Regeling Bouwbesluit constructieve
veiligheid en gebruiksveiligheid
2. Regeling Bouwbesluit constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid (Stcrt. 1992,
104 en 188)
3. Interimrapport onderzoek naar constructieve eisen voor bestaande gebouwen fase
I, TNO rapport B-84-668/62.3.0428, 1-dec-85, Monnier, Th., Van Leeuwen, J.
4. De beoordeling van bestaande gebouwen, TNO rapportnr. B-87-450/62.3.3022,
Monnier, Th., Van Leeuwen, J.
5. Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken, IBBCTNO B-89-081, 1-feb-89, De Winter, P.E., Vrouwenvelder, A.C.W.M.
6. Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken.
Achtergrondrapport bij het betreffende deel van het Bouwbesluit, TNO-Bouw B91-0832, 1-apr-92, Vrouwenvelder, A.C.W.M., De Winter, P.E
7. Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken, TNOBouw B-91-0805, 1-apr-92, De Winter, P.E., Steenbergen, H.M.G.M.
8. Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken, TNOBouw B-92-0386,1-apr-92, De Winter, P.E., Steenbergen, H.M.G.M.
9. Normen en Bouwbesluit, onderwerp 0 "technische grondslagen voor bestaan de
bouwconstructies, algemene basis en technische grondslagen voor bestaande
bouwconstructies, belastingen; aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de
technische grondslagen voor bouwconstructies, algemene basis en belastingen
waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na wijziging van dat
besluit , TNO Bouw 93-B&K-R0247, 15-jun-93, Scholten, N.P.M.,
10. Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van bestaande
constructies van bevestiging van dakbedekking waarnaar zal worden verwezen
vanuit het Bouwbesluit, na wijziging van dat besluit; onderwerp 00 "veiligheid
van bestaande constructies van bevestiging van dakbedekking", TNO Bouw 93B&K-R0248, 15-jun-93, Scholten, N.P.M.
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11. Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van bestaande
steenconstructies waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na
wijziging van dat besluit; onderwerp 1 "veiligheid van bestaande
steenconstructies", TNO Bouw 93-B&K-R0251, 15-jun-93, Scholten, N.P.M.
12. Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van bestaande
betonconstructies waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na
wijziging van dat besluit; onderwerp 02 " veiligheid van bestaande
betonconstructies", TNO Bouw 93-B&K-R0337, 15-jun-93, Scholten, N.P.M.
13. Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de veiligheid van
bestaande staalconstructies waarnaar zal worden verwezen in de wijziging van het
Besluit (Concept). Normen en Bouwbesluit; Onderwerp 3 "Veiligheid van
bestaande staalconstructies", 93-B&K-R0250, 4-jan-93, Scholten, N.P.M.
14. Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van bestaande
houtconstructies waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na
wijziging van dat besluit; onderwerp 04 "veiligheid van bestaande
houtconstructies", TNO Bouw 93-B&K-R0338,15-jun-93, Scholten, N.P.M.
15. Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van bestaande
aluminiumconstructies waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na
wijziging van dat besluit; onderwerp 05 "veiligheid van bestaande
aluminiumconstructies" , TNO Bouw 93-B&K-R0249, 15-jun-93, Scholten,
N.P.M.
16. Normen en Bouwbesluit, onderwerp 06 "veiligheid van bestaande constructies
met vlakglas", Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van
bestaande constructies met vlakglas waarnaar zal worden verwezen vanuit het
Bouwbesluit, na wijziging van dat besluit, TNO Bouw 93-B&K-R0242, 15-jun93, Scholten, N.P.M.
17. Werkdocument - Bouwbesluit en Normen; TNO-Bouw 93-BKR-R1452, met
bijlagen a tot en met k, 27-dec-93, De Gids, W.F., Scholten, N.P.M., Twilt, L.,
Bijlaard, F.S.K., e.a.
- <Bijlage A handelde over vluchtwegsignalering>
- Ontw. NEN 8608; Vlakglas voor gebouwen. Weerstand tegen
windbelasting. Eisen en bepalingsmethoden. Bestaande bouw, TNOBouw 93-BKR-R1452 Bijlage B, 27-dec-93
- Ontw. 8707; Bevestiging van dakbedekkingen. Eisen en
bepalingsmethoden. Bestaande constructies, TNO-Bouw 93-BKR-R1452
Bijlage C ,27-dec-93,
- Ontw. NEN 8700; Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB
1990. Algemene basiseisen. Bestaande constructies, TNO-Bouw 93BKR-R1452, Bijlage D, 27-dec-93
- Ontw. NEN 8702; Belastingen en vervormingen. TGB 1990. Bestaande
constructies, TNO-Bouw 93-BKR-R1452 Bijlage E, 27-dec-93
- Ontw. NEN 8710; Aluminiumconstructies. TGB 1990. Basiseisen en
basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies. Bestaande
constructies, TNO-Bouw 93-BKR-R1452 Bijlage F, 27-dec-93
- Ontw. NPR 6708; Bevestiging van dakbedekkingen, TNO-Bouw 93-BKRR1453 Bijlage C, 27-dec-93
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-

Ontw. NEN 8760; Houtconstructies. TGB 1990. Bepalingsmethoden.
Bestaande constructies, TNO-Bouw 93-BKR-R1452 Bijlage G, 27-dec-93
- Ontw. NEN 8770; Staalconstructies. TGB 1990. Basiseisen en rekenregels
voor overwegend statisch belaste constructies. Bestaande constructies,
TNO-Bouw 93-BKR-R1452 Bijlage H, 27-dec-93
- Ontw. NEN 8790; Steenconstructies. TGB 1990. Basiseisen en
bepalingsmethoden. Bestaande constructies, TNO-Bouw 93-BKR-R1452
Bijlage I, 27-dec-93
- Ontw. NEN 8720; Technische grondslagen voor Bouwconstructies. TGB
1990 - Voorschriften Beton Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC
1990). Bestaande constructies, TNO-Bouw 93-BKR-R1452 Bijlage J, 27dec-93
- <Bijlage K handelde over NEN 8757>
18. Veiligheidsbeoordeling bestaande bouw - Achtergrondrapport bij het
desbetreffende deel van het Bouwbesluit 2003, TNO-Bouw 2004-CI-R0159, 30
September 2004, Prof. A.C.W.M. Vrouwenvelder, Dr ir N.P.M. Scholten, Ir P.E.
de Winter
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Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructies
Oorsprong van de bouwvoorschriften
De voorschriften van het Bouwbesluit zijn in oorsprong gebaseerd op de modelbouwverordening 1992, bijgewerkt tot en met het 26e supplement [1]. De voorschriften
voor constructieve veiligheid waren opgenomen in de artikelen 152-153, waarbij was
verwezen naar de TGB-1972-reeks. Voor funderingen golden de artikelen 157 e.v. van de
bouwverordening. In de artikelen 173 en 174 van die verordening waren bepalingen
opgenomen omtrent materialen voor metselwerk van baksteen of kalkzandsteen en
omtrent verankeringen.
Ontwikkeling van de TGB-1990-reeks
In de jaren 1980 zijn verschillende aanvullende studies uitgevoerd die bij hebben
gedragen aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe TGB-1990-reeks. In [2] tot en met
[6] ligt het accent op de betrouwbaarheidsfilosofie die ten grondslag ligt aan de TGB1990-reeks, zoals in NEN 6700 is behandeld. Voor belastingen behandeld in NEN 6702,
zijn de studies [7] tot en met [10] uitgevoerd. Voor de materiaalgebonden normen zijn de
studies [11] tot en met [15] uitgevoerd.
In het kader van de projecten “Bouwbesluit en normen”, “Bouwbesluit en normen fase
2”, “Bouwbesluit en normen 1-op-1-operatie, zijn tal van rapporten en notities
verschenen die van belang zijn voor de inhoud van de voorschriften. Deze groep van
rapporten zijn onder de referentie [16] opgesomd, waarbij een onderscheid is gemaakt
naar:
[a] t/m [x] voor de onderwerpen algemene basiseisen, belastingen en
dakbedekkingen
[y] t/m [ff] voor het onderwerp metselwerkconstructies
[gg] t/m [mm] voor het onderwerp betonconstructies
[nn] t/m [uu] voor het onderwerp staalconstructies
[vv] t/m [jjj] voor het onderwerp houtconstructies
[kkk] t/m [sss] voor het onderwerp aluminiumconstructies
[ttt] voor het onderwerp glasconstructies
[uuu] t/m [www] voor het onderwerp funderingsconstructies
[xxx] voor het onderwerp tuinbouwkasconstructies
Aanpassingen na de invoering van het Bouwbesluit in 1992
Na de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor diverse onderwerpen nadere
studies [17] tot en met [23] uitgevoerd die in eerste instantie hebben geleid tot nadere
voorschriften, gegeven bij
ministeriële regelingen, maar welke in de periode 1997-1998 zijn overgeheveld naar de
normbladen.
Bronnen
1. De model-bouwverordening 1992, bijgewerkt tot en met het 26e supplement
2. Duurzaamheid van gebouwen, IBBC-TNO B-83-521/ 62.3.1916 (gew. 29-111983), 1-okt-83, Vrouwenvelder, A., Siemes, A.J.M., Van den Beukel, A.
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3. Safety, reliability and service of life structures, Heron, vol.27, no.1, 4-jun-82, De
Kraker, A., Tichler, J.W., Vrouwenvelder, A.C.W.M.
4. Veiligheid van Bouwconstructies, TNO rapport BI-84-36, juli 1984, A. Siemes en
A. Vrouwenvelder
5. Duurzaamheid als aandachtspunt bij de verlening van bouwvergunningen,
Instituut voor Bestuurswetenschappen m.m.v. TNO/IBBC, 1-nov-90, Bekkers,
V.J.J.M., Rottschäfer, K.F., (projectleider), Scholten, N.P.M.
6. Prestatie-eisen incasseringsvermogen bouwconstructies, IBBC-TNO B-86-274, 1dec-87, Gijsbers, F.B.J., Monnier, Th.
7. Bouwbesluit deel bestaande woningen en woongebouwen, uitgangspunten
veiligheid en gezondheid (OWK / 86-840), MVROM, 6-nov-86, Huibregtse, L.
8. Flexibele woningindeling - Constructieve consequenties van ontwerpvrijheid met
betrekking tot de indeling van woningen, Bekker en Stroband B.V., rapportnr.
8532.2, 1-okt-86
9. Achtergronden van de belastingen volgens concept NEN 6702, TNO-rapport B89-227, 1-jun-89, Winter, P.E. de
10. Het gemeentelijk aanschrijvingsbeleid in beeld, Van der Veek, H.J., Visser, H.,
Van Stralen, R, DHV Raadgevend Ingenieursbureau bv, Amersfoort, 1-jun-91
11. De veiligheid van steenconstructies. Onderdeel 3. Samenvattend rapport ,
Adviesbureau ir. J.G. Hageman c.i. B.V., Rijswijk i.s.m. Instituut TNO voor
Bouwmaterialen en Bouwconstructies, Delft Rapportnummer 1653-3-0, 1-dec85, Siemes, A.J.M.(TNO Bouw), Beuker, A.J. (Adviesbureau J.G. Hageman c.i.
B.V.)
12. Stormschade van dakbedekkingen, Adviesbureau voor dynamisch belaste
constructies, 5-mei-86, Henk van Koten
13. Richtlijnen betreffende funderingen van gebouwen in de volgende gemeenten:
Breda, Eindhoven, Heerlen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Maasstricht, Nijmegen,
Roermond, Roosendaal, Tilburg, Venlo, Bron: de voorganger van Stadswerk
Nederland, Nr. 50 1934 -1984
14. Richtlijnen voor het ontwerp, de verifikatie en de uitvoering van funderingen met
op druk belaste palen, ingebracht met grondverdringing, Bron: de voorganger van
Stadswerk Nederland, concept nieuwe tekst 83-10-30
15. Richtlijnen voor funderingen van gebouwen - R.F.G. 1985, COB van de
Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging, 1-mei-85
16. In het kader van de projecten “Bouwbesluit en normen”, “Bouwbesluit en normen
fase 2”, “Bouwbesluit en normen 1-op-1-operatie, zijn tal van rapporten en
notities verschenen die van belang zijn voor de inhoud van de voorschriften.
a. Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 00 "Veiligheid en bruikbaarheid algemene uitgangspunten, Bouwcentrum bv, 19-6-1987, Scholten, N.P.M.
b. Onderwerp 000 Veiligheid en bruikbaarheid model-materiaalgebonden
TGB, Aanbevelingen ten aanzien van normen betreffende de veiligheid en
bruikbaarheid waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit,
Bouwcentrum rapport 6450, 1-9-1987, Scholten, N.P.M.
c. Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de veiligheid van
constructies, belastingen en vervormingen waarnaar zal worden verwezen
in het Bouwbesluit, Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 0 "Veiligheid
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d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

l.

m.

n.

o.
p.

q.
r.

van constructies, belastingen en vervormingen", Bouwcentrum rapport
6434, 1-9-1987, Scholten, N.P.M., Scholten-Maunola, A.M.
Bepalingsmethoden voor de bevestiging van dakbedekkingen. Deel 1;
Belastingen, belasting- en materiaalfactoren, IBBC-TNO B-88-352, 1-51988, Van der Voort, A.
Bepalingsmethoden voor de bevestiging van dakbedekkingen. Deel 2;
Dakbedekkingen en bepalingsmethoden, IBBC-TNO B-88-352, 1-mei-88,
Van der Voort, A.
Aanpassing van NEN 6700 aan Bouwbesluit, IBBC-TNO B-88-604, 10-61988, Van Foeken, R.J., Tomà, A.W.
Locale stuwdrukken ten behoeve van NEN 6702, IBBC-TNO rapport B88-602, 1-8-1988, Staalduinen, P.C.
Aanpassing van NEN 6702 aan Bouwbesluit, IBBC-TNO B-88-303, 1sep-88, Van Foeken, R.J., De Winter, P.E.
Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 0 "Veiligheid van de bevestiging van
dakbedekking, Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de
veiligheid van de bevestiging van dakbedekking waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit, IBBC-TNO B-88-408, 1-nov-88, Scholten,
N.P.M.,
Partiële veiligheidsfactor voor locale windbelasting, IBBC-TNO rapport
BI-88-185, 1-nov-88, Vrouwenvelder, A.C.W.M.
Aanbevelingen t.a.v. de normen m.b.t. de belastingen bepalingsmethoden
van de constructieve veiligheid van tuinbouwkassen, waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit; onderwerpen 0, 2, 3, 4, 5 en 6, IBBC-TNO
B-88-827, 1-dec-88, Scholten, N.P.M.
Normen en Bouwbesluit, Onderwerpen 0, 2, 3, 4, 5 en 6 , Aanbevelingen
ten aanzien van de normen m.b.t. de belastingen en bepalingsmethoden
van de constructieve veiligheid van tuinbouwkassen, waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit, IBBC-TNO rapport B-88-827, 1-feb-89,
Scholten, N.P.M.
Bepalingsmethoden voor de bevestiging van dakbedekingen, deel I,
Belastingen, belastings- en materiaalfactoren, IBBC-TNO rapport B-88931, 1-mrt-89, Voort, van der A.
Bepalingsmethoden voor de bevestiging van dakbedekingen, deel II,
Dakbedekkingen en bepalingsmethoden, IBBC-TNO rapport B-88-931,
1-mrt-89, Voort, van der A.
Vereffening van windbelasting over dakpannen, IBBC-TNO B-89-594, 1aug-89, Van Staalduinen, P.C., Van der Voort, A.
Voorstel voor bepalingsmethoden van de effectieve windbelasting op
gelaagde dakbedekking, IBBC-TNO rapport B-89-685, 1-sep-89, Van
Staalduinen, P.C., Van der Voort, A.
TGB 1990 - Veiligheid van de bevestiging van dakbedekking, IBBC-TNO
B-89-690, 1-okt-89, Van der Voort, A.
Voorstellen voor aanpassing van enkele gedeelten uit NEN 6702 in
verband met dakbedekkingen, IBBC TNO B-89-773, 1-nov-89,
Staalduinen, van P.C., Voort, van der A.

Historie Geschiedenis algemene sterkte
van de bouwconstructies

070621

s. Voorschrift voor de in situ bepaling van de windbelasting op gelaagde
scheidingsconstructies, IBBC-TNO B-90-029, 1-jan-90, Van Staalduinen,
P.C.
t. Aanvullingen op NEN 6702 in verband met Bouwbesluit, IBBC-TNO B89-713, 1-jan-90, De Winter, P.E.
u. Bevestiging van dakbedekkingen; eisen en bepalingsmethoden, IBBCTNO B-90-171, 1-mrt-90, Van der Voort, A.
v. Windstuwdruk in NEN 6702, TNO IBBC BI-90-032, 1-jul-90, Van
Staalduinen, P.C.
w. Mechanische bevestiging van schubvormige dakbedekkingen, TNO-Bouw
B-90-643, 1-sep-90
x. Stootbelastingen op constructie-onderdelen, TNO Bouw B-92-1143, 14jun-92, van Staalduinen, P.C., De Winter, P.E.
y. Normen en Bouwbesluit, onderwerp 1 "veiligheid en bruikbaarheid van
steenconstructies" , Aanbevelingen voor de normen betreffende
steenconstructies, waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit,
Bouwcentrum BV, rapportnr. 6422, 1-mrt-87, Boonekamp, H.A.L.,
Scholtens, Tj.
z. Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 1 Veiligheid en bruikbaarheid van
steenconstructies, Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende
de bepaling van druksterkte van metselmortel, waarnaar wordt verwezen
in het Bouwbesluit , Bouwcentrum rapport 6501, 1-mei-89, Ligthart,
P.J.
aa. Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 1: veiligheid en bruikbaarheid van
gasbetonconstructies. Aanbevelingen ten aanzien van de normen
betreffende de veiligheid en bruikbaarheid van gasbetonconstructies,
waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit, Bouwcentrum B.V.,
Rapport nr. 6451, 19-mei-89, Ligthart, P.H.J., Van 't Loo, G.J.A.
bb. Concept Ontw. NEN 6750; Technische grondslagen voor de berekening
van bouwconstructies - TGB Gewapend-metselwerkwanden en –
kolommen, NNI, 1-okt-87
cc. Concept Ontw. NEN 6751; Technische grondslagen voor de berekening
van bouwconstructies - TGB Gewapend-metselwerkvloeren, NNI, 1-okt87
dd. Voorstel materiaalfactoren Steenconstructies, Hageman, 23-01-'89, 1-jun89
ee. Adviesaanpassing NEN 6790 aan EC-6, Hageman, 17-10-'88, 1-jun-89
ff. Voorstel voor een aanvullingsblad voor NEN 6790 ter bepaling van de
buigtreksterkte van metselwerk, IBBC-TNO B-90-409, 1-mei-90, Van der
Pluijm, R.
gg. Modelnorm voor TGB Beton - Eisen en berekening, 26-mei-86, Coppens,
E.G.C. (DGVH), De Jong, P. (Hageman), De Vos, W.J. (Bouwcentrum),
Willemsen, Ph. A. (NNI)
hh. Normen en Bouwbesluit; Onderwerp 2 "Beton"; Aanbevelingen ten
aanzien van de normen betreffende veiligheid en bruikbaarheid van
betonconstructies waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit,
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Bouwcentrum bv, Bouwcentrum rapport 6440, 15-apr-88, Scholtens, Tj.,
Boonekamp, H.A.L.
ii. Normen en Bouwbesluit; Onderwerp 2 " Veiligheid en bruikbaarheid van
betonconstructies". Bepaling van materiaaleigenschappen van het
materiaal beton in het kader van rekenwaarden en algemene voorwaarden,
Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6508, 1-jun-89, Ligthart, P.H.J., De Vos,
W.J.
jj. Normen en Bouwbesluit; Onderwerp 2 " Veiligheid en bruikbaarheid van
betonconstructies". Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende
de veiligheid en de bruikbaarheid van voorspanstaal, voorspandraden en strengen, waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit,
Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6505, 27-jun-89, Stolker, R., Ligthart, P.H.J.
kk. Normen en Bouwbesluit; Onderwerp 2 " Veiligheid en bruikbaarheid van
betonconstructies". Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende
de veiligheid en de bruikbaarheid van verankeringssystemen, waarnaar zal
worden verwezen in het Bouwbesluit, Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6506,
27-jul-89, Stolker, R., Ligthart, P.H.J.
ll. Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 2: veiligheid en bruikbaarheid van
betonconstructies. Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende
de veiligheid en bruikbaarheid van betonstaal, waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit, Bouwcentrum B.V., Rapportnr.: 6504, 8sep-89, Stolker, R., Ligthart, P.H.J.
mm. Concept Normen en Bouwbesluit; Onderwerp 2 " Veiligheid en
bruikbaarheid van betonconstructies". Bepaling van
materiaaleigenschappen van het materiaal beton in het kader van
rekenwaarden en algemene voorwaarden, Bouwcentrum bv, Rapportnr.
6508, 1-mrt-90, Scholten, N.P.M., De Vos, W.J.
nn. Normen en Bouwbesluit,Onderwerp 3 "Veiligheid en bruikbaarheid van
staalconstructies”, Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende
de veiligheid en bruikbaarheid van staalconstructies waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit, Bouwcentrum rapport 6433 , juni/1987,
Scholten, N.P.M.,
oo. Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 3 "Veiligheid en bruikbaarheid van
staalconstructies; Algemene voorwaarden aan het materiaal"
,Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de veiligheid en
bruikbaarheid van staalconstructies waarnaar zal worden verwezen in het
Bouwbesluit, Bouwcentrum rapport 6433, 9-jun-87, Scholten, N.P.M.
pp. Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 3 "Het ontwerpen van bruggen;
Algemene voorwaarden aan het materiaal" Aanbevelingen ten aanzien van
de normen betreffende het ontwerpen van bruggen waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit, Bouwcentrum rapport ?, 1-apr-88, Scholten,
N.P.M.
qq. Normen en Bouwbesluit Onderwerp 3 "Staalconstructies", Aanbevelingen
ten aanzien van de normen met betrekking tot de bepaling van kwaliteit
van het materiaal staal, waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit,
IBBC-TNO B-89-103, 1-feb-89, Scholten, N.P.M.
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rr. Normen en Bouwbesluit, onderwerp 3, Aanbevelingen ten aanzien van de
normen betreffende mechanische eigenschappen van
bevestigingsartikelen. Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden, waarnaar
zal worden verwezen in het Bouwbesluit, IBBC-TNO B-88-629, 1-mei89, Scholten, N.P.M., Wubs, A.J.
ss. Ontwerp NEN 6778 (1990); NEN 6778 - TGB 1990 - Staalconstructies Verbindingsmiddelen (bouten, schroeven en tapeinden), TNO-IBBC B-90176, 1-feb-90, Van Straalen, IJ.J., Bijlaard, F.S.K.
tt. Comments from the Netherlands on ISO 898-1:1988 "mechanical
properties of fasteners. Part 1: Bolts, screws and studs", IBBC-TNO B-90477, 1-jul-90, Van Straalen, IJ.J., Scholten, N.P.M
uu. Comments from the Netherlands on ISO 898-1:1988 "Mechanical
properties of fasteners - part 1: bolds, screws and studs", TNO-report B
90/174, 1-jul-90, Van Stralen, IJ.J., Scholten, N.P.M.
vv. Normen en Bouwbesluit - onderwerp 4 "veiligheid en bruikbaarheid van
houtconstructies", Bouwcentrum BV, rapportnr. 6429, 28-apr-87,
Scholten, N.P.M., Ligthart, P.H.J.
ww. Bouwbesluit TGB-Hout. Notities kwaliteitsbepaling hout en
verbindingsmiddelen, IBBC-TNO B-87-528, 9-jun-87, Dragosavic, M.
xx. Normen en Bouwbesluit; onderwerp 4 "hout", Aanbevelingen ten aanzien
van de normen met betrekking tot de bepaling van kwaliteit van het
materiaal hout, waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit, IBBCTNO B-88-714, 1-nov-88, Scholten, N.P.M.
yy. Ontwerp NEN 6760. TGB 1990 - Houtconstructies. Eisen en
berekeningsmethode. Algemene basis. IBBC-TNO B-89-062, 1-jan-89,
Dragosavic, M., Scholten, N.P.M.
zz. Ontwerp NEN 6760 - TGB 1990 Houtconstructies: Eisen en
berekeningsmethode. Algemene basis TNO Bouw B-89-353, 11-jun-89,
Scholten, N.P.M.
aaa. Ontwerp NPR 6761 - NPR 1990 – houtconstructies, IBBC TNO B-88-908,
10-jun-90, Dragosavic, M., Scholten, N.P.M.
bbb. Herziening NEN 6760: 1990. TGB Hout, TUD rapport 25.4-90-1-/C/HN6, 12-jun-90, Leyten, A.
ccc. Determination of Characteristic of Depending Strength and Elastic
Modules along the Grain and Density; NEN 5498, 1990, TUD rapport
25.4-90-CHN-3, 12-jun-90, Leyten, A.
ddd. Resultaat toetsingsber. NEN 6760; voorstel voor tekstwijziging, ABT, 1jul-90
eee. Bepalingsmethode van de karakteristieke waarden van de sterkteeigenschappen van hout, 25.4-90-08, TUD, 1-sep-90
fff. Teksttrio-voorstel NEN 6760 "TGB-Houtconstructies", 25.4-90-08, TUD,
1-sep-90
ggg. Indeling van Europees naaldhout in sterkteklassen volgens NEN 6760,
TNO-Bouw B-92-0097, 1jan-92, Van de Linden, M.L.R.
hhh. Determination of characteristic bending strength of azobé, TNO-report B91-1124,1-jun-92, Blass, H.J., Van de Kuilen, J.W.G.
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De toepassing van bijzondere verbindingen in houtconstructies in relatie
tot NEN 6760, TNO Bouw 96-CON-R0520, 20-feb-96, Van de Kuilen,
J.W.G., Scholten, N.P.M.
Toetsingsregels voor samengestelde houtconstructies met plaatmaterialen,
TNO Bouw 96-CON-R0525, 21-aug-96, Van de Kuilen, J.W.G., Van der
Linden, M.L.R., Scholten, N.P.M.
Opmerkingen t.a.v. volledigheid concept Bouwbesluit m.b.t. TGBaluminium en TGB-staal, TNO Bouw B-85-585, 7-jun-85, Soetens, F.,
Toma, A.W
Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de veiligheid en
bruikbaarheid van aluminiumconstructies.Normalisatieplan onderwerp 5
"Veiligheid en bruikbaarheid van aluminiumconstructies", Bouwcentrum
rapport 6431, 11-mei-87, Scholten, N.P.M.
Aanpassing normalisatieplan onderwerp 5 "veiligheid en bruikbaarheid
van aluminiumconstructies", TNO Memo BT-88-18 NS/JvW, 15-feb-88,
Scholten, N.P.M, Willemsen, Ph.A., Soetens, F.
Normen en Bouwbesluit - Onderwerp 5 "Veiligheid en bruikbaarheid van
aluminiumconstructies; Algemene voorwaarden aan het materiaal";
Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de veiligheid en
bruikbaarheid van aluminiumconstructies waarnaar zal worden verwezen
in het Bouwbesluit, IBBC-TNO B-88-564, 1-jan-89, Scholten,
N.P.M./IBBC, m.m.v. Scholtens, Tj.- BC Advies BV, De Vos, W.J.- BC
Advies BV
Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 5 "Veiligheid en bruikbaarheid van
aluminiumconstructies; Algemene voorwaarden aan het materiaal"
Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de veiligheid en
bruikbaarheid van aluminiumconstructies waarnaar zal worden verwezen
in het Bouwbesluit, Bouwcentrum Advies bv, rapportnr. 6454, 1-mrt-89,
Scholten, N.P.M., Scholtens, Tj., De Vos, W.J.
NEN 6710 - TGB - Aluminium. Materiële inhoud, TNO rapport B89/416,
1-mei-89, Soetens, F. , Snijder, H.H.
TGB-1990. Aluminiumconstructies - Basiseisen en eenvoudige
rekenregels / NEN 6710, TNO-rapport B-89-622, 1-jul-89
Ontwerp NEN 6710 (1990); TGB 1990; aluminium; basiseisen en
eenvoudige rekenregels, IBBC-TNO B-90-165, 1-feb-90, Soetens, F.
Ontwerp TGB-Aluminium (NEN 6700), TNO rapport BJ-91-021, 1-jan-91
Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 6 : constructieve veiligheid van glas
- Aanbevelingen t.a.v. de normen betreffende de veiligheid van
constructies met vlakglas waarnaar zal worden verwezen vanuit het
Bouwbesluit, Bouwcentrum BV, rapportnr. 6412, 15-jan-87, Boonekamp,
H.A.L.
Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 7 veiligheid en bruikbaarheid van
funderingen. Aanbevelingen ten aanzien van de normen betreffende de
bruikbaarheid van geotechnische constructies waarnaar wordt verwezen in
het Bouwbesluit, Bouwcentrum Advies bv, rapportnr 6439, 23-mei-89,
Ligthart, P.H.J.
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vvv. Normalisatieplan Funderingen, Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6519, 1-jul89
www. Studie compatibiliteit partiele factoren voor NEN 6740; serie geotechniek,
FUGRO B.V. Centrale Adviesafdeling Geotechniek - Geohydrologie,
Opdrachtnummer: M-0044, 5-mrt-91
xxx. NEN 3859: 1990. Tuinbouwkassen - Constructieve eisen, TNO IBBC B90-025m, 1-jun-90, Bijlaard, F.S.K., Spek, J.C
17. Vrije indeelbaarheid versus de bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit, TNOBouw B-90-820, 1-dec-90, Buitenkamp, H.S., Scholten, N.P.M.
18. In situ bepaling van van de vormfactor van bouwwerken en onderdelen daarvan,
TNO-Bouw B-92—738, augustus 1992, herzien december 1993, Staalduinen,
P.C., Vrouwenvelder, A.C.W.M.
19. Druk- en krachtcoëfficiënten voor ronde objecten, TNO-Bouw 93-CON-R0974,
21-okt-93, Van Staalduinen, P.C.
20. Bouwbesluit en Normen. Opheffen van onbedoelde effecten uit de samenloop
tussen het Bouwbesluit en NEN-normen, TNO Bouw B-93-1294, 1-dec-93, De
Gids, W.F., Gijsbers, F.B.J., Van Staalduinen, P.C., Scholten, N.P.M., Twilt,
L.
21. Belasting en rekenmethodiek bij explosies, TNO-rapport 93-BKR-R1292, 9-dec93, Scholten, N.P.M., Van Staalduinen, P.C., De Winter, P.E.
22. Achtergronden bij de meetmethode voor stootbelastingen op constructieonderdelen . Herzien April 1994, TNO-rapport B-92-1218, 10-jan-93, Van
Staalduinen, P.C., De Winter, P.E., Vrouwvelder, A.
23. Projectvoorstel om te komen tot een afkeurcriterium voor bouwmaterialen en
bouwdelen zoals bedoeld in NEN 2608, NEN 6720 en NEN 6790, TNO Bouw
96-CON-R1370, 23-okt-96, Bijlaard, F.S.K., Scholten, N.P.M.
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Geschiedenis Brandveiligheid
Oorsprong van de bouwvoorschriften
De voorschriften van het Bouwbesluit zijn in oorsprong gebaseerd op de modelbouwverordening 1992, bijgewerkt tot en met het 26e supplement [1]. De voorschriften
voor brandveiligheid waren opgenomen in de artikelen 156, L156, R156, 164, 177, 181,
187, 193, 201, 202, 208, 214, 216, 228, 230, 236, 237, 249, 254, en 257. In die
voorschriften was verwezen naar de normbladen NEN 3891, 3892, 3893, 3894, NVN
3895 en ontw.NEN 3896, en de model brandbeveiligingsverordening [4d], inclusief
AROR [4e].
Ontwikkeling van de voorschriften Bouwbesluit
De uitwerking van de voorschriften was gebaseerd op een Herenakkoord dat
staatssecretaris Brockx met de brandweerwereld had afgesloten in 1986. Dat akkoord
bestond er uit dat de brandweerwereld de afspraken in het regeerakkoord omtrent
uniformering van de voorschriften met een verantwoordelijkheidsverschuiving naar het
rijk zou aanvaarden, waarbij het rijk toezegde naar normbladen te verwijzen met
voorschriften voor bouwwerken, mits die normbladen in lijn zouden zijn met de
uitgangspunten en inrichting van het Bouwbesluit.
Dit akkoord vond zijn uitwerking in de normbladen NEN 6081 (functionele eisen), NEN
6082 (woningen en woongebouwen), NEN 6083 (logiesverblijven en logiesgebouwen) en
NEN 6084 (kantoorgebouwen). Op het moment van verschijnen van het Bouwbesluit in
1991 waren tevens beschikbaar ontw. NEN 6085 (onderwijsgebouwen) en ontw. NEN
6086 (gezondheidszorggebouwen). Deze normbladen waren bewerkingen in de vorm van
prestatie-eisen, rekening houdend met de randvoorwaarden van het Bouwbesluit, van de
normbladen NEN 3891 (functionele eisen), NEN 3892 (woningen en lage
woongebouwen), NEN 3893 (hoge woongebouwen), NEN 3894 (hotels), NVN 3895
(kantoorgebouwen) en ontw. NEN 3896 (gezondheidszorg-gebouwen).
In het Bouwbesluit, zoals dat er 1 oktober 1992 in werking trad, is verwezen naar NEN
6082. Naar de andere normbladen is niet verwezen, omdat er geen normblad voor handen
was dat algemeen geldende prestatie-eisen bevatte voor niet tot bewoning bestemde
gebouwen. De inhoud van die normbladen is wel gebruikt om de prestatie-eisen van het
Bouwbesluit te formuleren. Tot 1 januari 2003 golden in de hoofdstukken 2, 4, 6 en 11
van het Bouwbesluit:
- prestatie-eisen voor tot bewoning bestemde gebouwen, inclusief woonwagens;
- algemene voorschriften voor niet tot bewoning bestemde gebouwen, die ten dele
nog functioneel waren geredigeerd;
- nadere technische eisen voor kantoorgebouwen en logiesverblijven en
logiesgebouwen in de vorm van prestatie-eisen, en
- technische voorschriften voor bouwwerken geen gebouw zijn, deels geformuleerd
in de functioneel geredigeerde voorschriften.
Voor de voorschriften voor de bestaande bouw is aangesloten, vanwege het beginsel van
verworven rechten, bij de oudste in Nederland bekende voorschriften die met betrekking
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tot brandveiligheid zijn gegeven. In de toelichting van de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid in Stcrt. 1992, 104 [2] is aangegeven hoe in de praktijk het gebruik van
die voorschriften is bedoeld.
Bij het tot stand komen van de voorschriften van het Bouwbesluit is gebruik gemaakt van
een reeks van rapporten en normbladen en zijn verschillende aanvullende documenten
opgesteld. Deze groep van bronnen zijn onder de referentie [3] opgesomd, waarbij een
onderscheid is gemaakt naar:
[a] t/m [r] voor de algemene onderwerpen
[s] en [t] voor bestaande bouw
[u] en [v] voor meer specifieke onderwerpen
[w] t/m [mm] voor de normbladen zoals deze golden ten tijde van de
modelbouwverordening 1992
[nn] t/m [nnn] voor de normbladen die zijn opgesteld ten tijde van de
ontwikkeling van het Bouwbesluit

Aanpassingen na de invoering van het Bouwbesluit in 1992
Na de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de voorschriften verder ontwikkeld en
aangepast aan Europese Richtlijnen. Echter de meeste wijzigingen die zijn doorgevoerd
hebben betrekking op de wijze van presentatie.
Het normblad NEN 6082, waarnaar het Bouwbesluit (Stb. 1991, 680) verwijst, kende
echter geen voorschriften voor woningen met een gebruikoppervlakte groter dan 500 m².
Vanwege de onveiligheid die dat opleverde heeft er reparatiewetgeving plaatsgevonden
via de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid Stcrt. 1992, 104 en 188 als nader
voorschrift bij NEN 6082. Na de 1-op-1-operatie 1996-1997 konden deze nadere
voorschriften vervallen vanwege het verschijnen van NEN 6082:1997.
Werkende met het nieuwe stelsel bleken al snel enige onbedoelde effecten, met name
t.a.v. boven- en zijlichten bij deuren, ten aanzien van portiekflats, ten aanzien van de
brandwerendheid van vloeren en trappen, de reductieregels voor de brandwerendheid en
de wbdbo, gekoppeld aan de vuurbelasting en de grenswaarden aan vuurbelasting voor
ruimten die grenzen aan een trappenhuis en de materialisering van een
veiligheidstrappenhuis [4e], [4i] en [4j]. Deze zijn in 1994 bij wijziging van de Regeling
Bouwbesluit brandveiligheid gerepareerd als nader voorschrift bij de normbladen NEN
6069 en NEN 6082.
Vanwege een beroep dat vanuit de gemeente Brederwiede op het experimenteer artikel
uit de Woningwet is tussentijds NEN 6063 aangepast. De gemeente Brederwiede vroeg
aan de minister ontheffing van het Bouwbesluit, omdat het normblad NEN 6063 geen
einde van de beproeving had gedefinieerd en de proef zo lang in stand moest worden
gehouden dat actief ingrijpen van de brandweer naar verwachting reeds lang zou hebben
plaatsgehad.
In de periode 1992 -1996 is de inhoud van Bouwbesluit fase 2 tot stand gebracht, leidend
tot algemeen geldende prestatie-eisen voor niet tot bewoning bestemde gebouwen en tot
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nadere eisen voor de andere gebouwfuncties dan kantoorgebouwen en logiesverblijven en
logiesgebouwen. Bij die werkzaamheden is onder meer gebruik gemaakt van PvE’s die
bij de RGD werden gebruikt voor de realisatie van overheidsgebouwen [3v].
Bij de introductie van de energieprestatie-coëfficiënt in het Bouwbesluit per 15 december
1995, werden ook de klassen van de bezettingsgraad geïntroduceerd. Daarmee werd
binnen een zelfde gebouwfunctie het noodzakelijke onderscheid in technische
voorschriften afhankelijk van de intensiteit van gebruik gereguleerd, ofwel indirect
gerelateerd aan het aantal personen dat van die functie of ruimte binnen die
gebruiksfunctie gebruik zal maken of maakt. Achtergronden over de
bezettingsgraadklassen zijn te vinden in [4lll]; de keuze voor de klassen is echter
gebaseerd op een niet-gepubliceerde interne VROM-notitie. In het Bouwbesluit fase 2 is
deze systematiek ook voor de brandveiligheidsvoorschriften doorgezet. Het niveau van
de voorschriften is daarbij afgeleid voor de rekenwaarde van een klasse uit de AROR
[3e], wat in de praktijk overeenkomt met een vluchttempo dat in de praktijk ook
“comfortabel vluchten” wordt genoemd..
Omdat voor de bestaande bouw die systematiek in het verleden niet heeft gegolden zijn
de in het Bouwbesluit fase 2 gegeven voorschriften ogenschijnlijk niet gerelateerd aan de
klassen van de bezettingsgraad, omdat er in de eisen veeal een maximum maatvoering
van ruimten wordt gegeven. In de praktijk is die relatie er in enkele voorschriften echter
wel door het geven van een niveau, gekoppeld aan de laagste toelaatbare bezetting bij
nieuwbouw. De op initiatief van het ministerie van BIZA, thans BZK, ontwikkelde
brandbeveiligingsconcepten [5], hebben formeel geen rol gespeeld bij het formuleren van
de inhoud van het Bouwbesluit, fase 2.
In de periode 1998-2003 is gewerkt aan de omzetting van de voorschriften naar het
Bouwbesluit 2003 (conversie), waarbij onvolkomenheden waar mogelijk weggenomen
zijn.
Kort na de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003 heeft VROM de circulaire MG
2003-19 “Brandveiligheid: Bouwbesluit 2003 in relatie tot aanschrijven en
gebruiksvergunningen” uitgebracht, waarin de systematiek van de bezettingsgraadklassen
en de relatie tussend e bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit 2003 en de voorschriften
voor brandveilig gebruik van een bouwwerk in de gemeentelijke bouwverordeningen
uiteengezet zijn. En op basis an deze circulaire heeft VROM ook de brochure “Vluchten
bij brand” uitgebracht.
In het Bouwbesluit 2003 is niet langer verwezen naar NEN 6082, maar zijn alle prestatieeisen rechtstreeks in het Bouwbesluit 2003 gegeven, zonder dat daarvoor een normblad
moet worden geraadpleegd. Wel is er op dat moment een verzwaring van eisen
doorgevoerd met betrekking tot de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de
hoofddraagconstructie en met betrekking tot de reductieregels voor de te hanteren wbdbo,
e.e.a. afhankelijk van de hoogteligging van een verblijfsgebied [4k, een nog niet afgerond
TNO-rapport].
Tevens is op dat moment in overleg met BZK gekozen voor een andere modellering van
brand-, subbrand- en rookcompartimentering voor tot bewoning bestemde gebouwen.
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In de voorschriften is verwezen naar normbladen waarin bepaalde eisen en
bepalingsmethoden nader zijn uitgewerkt. Alle normbladen waarnaar het Bouwbesluit
2003 verwijst zijn in het actieprogramma Bouwbesluit en normen tot stand gebracht en
nadien in verschillende 1-op-1-operaties nader verfijnd en beter op het Bouwbesluit
toegesneden.
Voor wat betreft de rookproductie is overgestapt op een andere bepalingsmethode [3ss],
omdat met name het smeulgedrag van hout met de oude beproevingsmethode een
onvoldoende met de praktijk overeenstemmende uitkomst opleverde. Voor alle andere
eigenschappen is teruggevallen op oude beproevingsmethoden die alleen zo zijn
geherformuleerd, dat zij voldoen aan de eisen van het prestatie-beginsel en de
randvoorwaarden die vanuit publiekrechtelijke regelgeving aan normbladen zijn gesteld.
Voor de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid zijn normbladen die in
ontwikkeling waren versneld afgerond (van NEN 3887, NEN 3888 en NEN 3889 naar
NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073).
Vanwege internationale verplichtingen (bijvoorbeeld implementatie van de richtlijn
bouwproducten) zijn voorschriften aangepast. Voor de brand- en rookklassen (reactie bij
brand) is gekozen voor een duaal stelsel. D.w.z dat de Europese of de nationale methode
naast elkaar mogen worden toegepast. Alleen in het geval de Europese methode verplicht
is op grond van de Richtlijn Bouwproducten, dan mag alleen die methode worden
toegepast. Voor de bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen is NEN 6069
aangepast. In dat normblad is verwezen naar de Europese beproevingsmethoden,
onderscheiden naar bouwdeel. Daarnaast is de mogelijkheid geboden om nog van de
“oude” Nederlandse beproevingsmethode gebruik te maken.
Per 1 september 2005 (Stb. 2005, 1) zijn, kort na de inwerkingtreding van de Wet
kinderopvang van SZW, de brandveiligheids- en andere voorschriften voor
kinderdagverblijven van kracht geworden [4g].
Op 29 juni 2006 (Stb. 2006, 148 en Stcrt. 2006, 122) is, mede op verzoek van V&W, de
richtlijn 2004/54/EG, gericht op wegtunnels in het Europese wegennet in het Bouwbesluit
2003 geïmplementeerd en voorschriften die in belangrijke mate betrekking hebben op
brandveiligheid van kracht geworden voor álle Nederlandse verkeerstunnels met een
tunnellengte van 250 meter of [4mm en 4nn].
Bij de verdere ontwikkeling van het Bouwbesluit na 1992 zijn verschillende documenten
opgesteld. Deze groep van bronnen zijn onder de referentie [4] opgesomd, waarbij een
onderscheid is gemaakt naar:
[a] t/m [h] voor de algemene onderwerpen
[i] en [mm] voor de meer specifieke onderwerpen
[nn] t/m [lll] voor de normen die zijn opgesteld

Bronnen
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1.
2.
3.

De model-bouwverordening 1992, bijgewerkt tot en met het 26e supplement
Stcrt. 1992, 104
Overzicht van documenten die zijn gebruikt bij het tot stand komen van de
voorschriften van het Bouwbesluit:
a. Van Aken, J.A., Interimrapport betreffende een onderzoek naar het gevaar
van hittestraling in combinatie met vliegvuur bij brand in woonwagens,
IBBC-TNO B-83-585, 5-jun-83
b. Onderzoek naar de relatie tussen overheidsvoorschriften en veiligheid bij
brand in woningen, Ingenieurs/adviesbureau SAVE, Apeldoorn, 1-nov-86
c. richtlijn: "Beproevingsmethode Prefab-schoorsteenelementen", uitgegeven
door de Inspectie voor het Brandweerwezen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (april 1983).
d. Model -Brandbeveiligingsverordening
e. AROR, Algemene richtlijnen ontruiming en redding
f. Noorman, Th.M., Tirion, P.J., Vooronderzoek (inventarisatie)
'Systematiek van brandveiligheids¬normen' NEN 3891 e.v., Bouwcentrum
rapport 6276, 1-mrt-84
g. Van Voorden, J.W.M., Greve, H.A.M., Pries, F., Onderzoek
vraagpunten overleg brandveiligheidseisen, ARO Maatschap van
architecten onderzoekers en adviseurs, Zoeterwoude, 1-aug-85
h. Van den Bercken, F.H., Bouwbesluit en brandveiligheidsvoorschriften
(MJZ 18D6018), MVROM, 18-dec-86
i. Noorman, Th. M., Eind concept - Herziening NEN 3891; Brandveiligheid
van gebouwen, Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6408, 23-dec-86
j. Malhotra, H.L. BSc (Eng), MICE, FIFireE , Fire safety in buildings,
Building Research Establishment Report, 27-mrt-87
k. Noorman, TH.M., Pullens, A.S., Onderzoek Brandveiligheid Bijzondere
Gebouwen. Inventarisatie van praktijkeisen, Bouwcentrum bv, 3-jun-87
l. Onderzoek naar de brandveiligheid van trappenhuizen en (houten)
woningscheidende vloeren, Ingenieurs/adviesbureau SAVE, Apeldoorn, 1jul-87
m. De Boer, J.A., Rookkanalen voor vaste brandstoffen - een
inventariserend onderzoek van de factoren, die van invloed zijn op de
veiligheid bij het stoken van vaste brandstoffen voor kamerverwarming,
Nationaal Brandpreventie Instituut, 1-sep-87
n. BiZa richtlijn Brandbeveiliging voetbalstadions, BIZA, 1-jan-88
o. Scholten, N.P.M., Scholten-Maunola, A.M., Wink, A., Aanbevelingen
ten aanzien van de normen met betrekking tot de brandveiligheid van
gebouwen, waarnaar zal worden verwezen in het Bouwbesluit; Normen en
Bouwbesluit. Onderwerp 17 'Brandveiligheid', Bouwcentrum bv,
Rapportnr: 6442, 1-mei-88
p. Scholten, N.P.M., Wesseling, G., Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 17
"Brandveiligheid", Aanbevelingen ten aanzien van de normen met
betrekking tot de brandveiligheid van gebouwen, waarnaar zal worden
verwezen in het Bouwbesluit (concept), TNO Bouw B-88-712, 10-jun-88
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q. Scholten, N.P.M., Vergelijking brandveiligheidseisen uit NEN 1078
(GAVO) en de geherformuleerde brandveiligheidsnormen, BT 90-108/NS,
21-mei-90
r. Achterliggende functionele eisen bij de prestatie-eisen; (hoofdstuk 4 uit de
NEN-bladen) voor tot bewoning bestemde gebouwen (en andere
gebouwcategorieen), TNO-IBBC, 1-jan-90
s. Van Mierlo, R.J.M., Twilt, L., Brandveiligheid van bestaande gebouwen
materiële inhoud van brandveiligheidseisen voor bestaande woningen en
woongebouwen, TNO Bouw B-90-517, 1-aug-90
t. Gehanteerde eisen voor vluchtwegen in bestaande kantoorgebouwen,
logiesverblijven en logiesgebouwen, Ingenieurs/adviesbureau SAVE, 1dec-91
u. Het ontwerp van rookkanalen en stookplaatsen voor vaste brandstoffen,
Nationaal Brandpreventie Instituut, 1-sep-87
v. Tussenrapportage project brandveiligheid gerechtsgebouwen, RGD/BiZa/
MvJ, 1-mei-89
w. NEN 3028; Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties, NNI,
1-apr-86
x. NEN 1464; Brandweermaterieel. Koppelingsleutel, NNI, 1-dec-71
y. NEN 1184; Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en toestellen in
water-, gas-, en stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering, NNI, 1sep-86
z. NEN 2535; Brandmeldinstallaties. Syteem- en kwaliteitseisen en
projecteringsrichtlijnen, NNI, 1-sep-86
aa. NEN 3011; Veiligheidskleuren en –tekens, NNI, 1-okt-86
bb. NEN 3881 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, 1975
cc. NEN 3882 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken uitsluitend
onder inwerking van vliegvuur
dd. NEN 3884 Bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen
ee. NEN 3884, aanvulling Bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen
– Geveldelen die van buitenaf worden verhit
ff. NEN 3885 Bepaling van de brandwerendheid van deur-, luik-, en
raamconstructies van gebouwen
gg. NEN 3891Richtlijnen Brandbeveiling van gebouwen – Deel 1- Algemeen
gedeelte
hh. NEN 3892 met aanvullingsblad 1986 Brandbeveiliging van gebouw –
Eengezinshuizen en lage woongebouwen
ii. NEN 3893 met aanvullingsblad 1986 Brandbeveiliging van gebouwen –
Hoge woongebouwen
jj. NEN 3894 Brandbeveiliging van gebouwen – Hotels en andere
logiesgebouwen
kk. NVN 3895 Brandbeveiling van gebouwen - Kantoorgebouwen
ll. Ontw. NEN 3896; Brandveiligheid van gebouwen. Onderwijsgebouwen.
mm.
Ontwerp NEN 3897; Brandveiligheid van gebouwen. Gebouwen
voor de intramurale gezondheidszorg. Algemene eisen en eisen voor
ziekenhuizen, NNI, 1-jun-88

Historie Geschiedenis Brandveiligheid

070621

nn. Koningen, A., Van Mierlo, R.J.M., Prestatie-eisen voor droge
stijgleidingen, IBBC-TNO B-90-145, 1-mrt-90
oo. Meijer, H.W.A., Scholten, N.P.M., Beperkte inventarisatie van: a. de
aanwezigheid van droge blusleidingen in woongebouwen; b. de wijze van
uitvoeren van balkon- en galerijhekken van bestaande
woningen,Bouwcentrum bv, rapportnummer 6460, 3-dec-87
pp. Twilt, L., Van de Leur, P.H.E., Van Mierlo, R.J.M., Ontwerpnorm NEN
6061; bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij
stookplaatsen, IBBC-TNO B-90-233, 1-mrt-90
qq. Zorgman, H., Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken (NEN
6063, vervangt NEN 3882), IBBC-TNO B-90-148, 1-mrt-90
rr. Zorgman, H., Twilt, L., Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting
van bouwmaterialen: NEN 6065 , IBBC-TNO B-90-147, 1-mrt-90
ss. Zorgman, H., ISO DRAFT REPORT 5924: smoke generated by building
products (dual chamber box), TNO IBBC BI-86-72, 1-jan-87
tt. Scholten, N.P.M., Scholten-Maunola, A.M., Onderzoek naar het stellen
van brandveiligheidseisen in termen van brandwering en brandisolatieindex, Bouwcentrum bv, rapportnr. 6465/1987, 7-dec-87
uu. Van de Weijgert, J.C.A., Twilt, L., Brandoverslag via gevels door een
uitslaande brand - analyse van de stralingsintensiteit op de gevel, TNO
rapport B-88-773, 1-dec-88
vv. Vereenvoudiging van brandveiligheidseisen. Brandveiligheidseisen in
termen van brandwering, (brandweerstand) en brandisolatieindex/(weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Verschillen in
vuurbelasting in relatie tot brandveiligheid. Woningbouw-onderzoek.
Jaargang 89, nr 111 woningbouwonderzoek, VROM 90522/10-89
5837/107, Bouwcentrum bv, SAVE, 1-okt-89
ww.
Van de Weijgert, J.C.A., Twilt, L. (TNO-IBBC),
Bepalingsmethode voor de brandoverslag via de gevel. Woningbouwonderzoek. Jaargang 89, 1-dec-89
xx. Twilt, L., Van Mierlo, R.J.M., Van de Leur, P.H.E, Van de Weijgert,
J.C.A., Ontwerpnorm NEN 6068; bepaling van de weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, IBBC-TNO B-90-210,
12-jun-90
yy. Twilt, L., Van de Haar, P.W., Van de Weijgert, J.C.A., Bepaling van de
brandwerendheid van bouwdelen NEN 6069 , IBBC-TNO B-89-654, 1okt-89
zz. Scholten, N.P.M., Wubs, A.J., Normen en Bouwbesluit, inzake
rekenkundige bepalingsmethode - onderwerp 17 "brandveiligheid",
Aanbeveling ten aanzien van de normen met betrekking tot de
brandveiligheid van gebouwen, waarnaar zal worden verwezen in het
Bouwbesluit. Aanvulling op Bouwcentrumrapport 6442, d.d. mei 1988,
IBBC-TNO B-89-383,1-mei-89
aaa.
Lenos, S., Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van
bouwdelen-betonconstructies in grindbeton, IBBC-TNO B-90-217, 1-mrt90
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bbb.
Twilt, L., Van de Haar, P.W., Rekenkundige bepaling van de
brandwerendheid van bouwdelen-staalconstructies (vervangt concept NEN
3888), IBBC-TNO B-90-142, 1-mrt-90
ccc.
Twilt, L., Van de Haar, P.W., Rekenkundige bepaling van de
brandwerendheid van bouwdelen-houtconstructies (vervangt concept NEN
3889), IBBC-TNO B-90-143, 1-mrt-90
ddd.
Twilt, L., Van de Haar, P.W., Ontwerpnorm NEN 6074, deel A:
Bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen zonder
brandkleppen, IBBC-TNO B-90-146, 1-mrt-90
eee.
Twilt, L., Van Mierlo, R.J.M., Ontwerpnorm NEN 6075; bepaling
van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, IBBC-TNO B-90220, 1-mrt-90
fff. Noorman, TH.M., Pullens, A.S., Noordanus, P.G.A. (Instituut voor
Bouwrecht), Onderzoek Brandveiligheid voor Woongebouwen met
bijzondere bewoning, in relatie met het voorontwerp Bouwbesluit,
Bouwcentrum bv, rapportnr. 6461, 1-dec-87
ggg.
Definitief concept NEN 6082 "Brandbeveiliging van gebouwen",
TNO-rapport B-89-493, 1-jul-89
hhh.
Ontwerp NEN 6082; Brandveiligheid van gebouwen - woningen
en woongebouwen; prestatie-eisen, NNI, 1-feb-90,
iii. NEN 6082. Brandveiligheid van gebouwen. Woningen en woongebouwen.
Prestatie-eisen, NNI, augustus 1991
jjj. NEN 6083 Brandveiligheid van gebouwen. Logiesverblijven en
logiesgebouwen. Prestatie-eisen, NNI, augustus 1991
kkk.
NEN 6084, Brandveiligheid van gebouwen. Kantoorgebouwen.
Prestatie-eisen, NNI, augustus 1991
lll. Van Mierlo, R.J.M., Twilt, L., Brandveiligheid van gebouwen
ziekenhuizen (NEN 6086); (vervangt eisen NEN 3987), IBBC-TNO B-90207, 1-mrt-90
mmm.
Twilt, L., Van Mierlo, R.J.M., Koningen, A., Prestatie-eisen
brandveiligheidsinstallaties NEN 6088, TNO-Bouw B-91-0269, 1-mei-91
nnn.
Twilt, L., Koningen, A., Bepaling van de vuurbelasting; (vervangt
de bijlage van NEN 3891), IBBC-TNO B-90-144, 1-mrt-90
4.

Overzicht van documenten die zijn opgesteld bij de verdere ontwikkeling van
het Bouwbesluit na 1992:

Scholten, N.P.M., Aanbevelingen t.a.v. de norm betreffende de eisen t.a.v.
omvang/capaciteit en inrichting alsmede de bijbehorende bepalingsmethoden van
brandveiligheidsinstallaties voor nieuw te bouwen bouwwerken, waarnaar wordt
verwezen vanuit het Bouwbesluit. Onderwerp 17 "Brandveiligheid", TNO Bouw 93B&K-R0339, 15-jun-93
Van de Leur, P.H.E., Vereenvoudiging Nederlandse Bouwregelgeving Brandveiligheid.
Onderzoek in het kader van MDW Bouwregelgeving, TNO rapport 1997-CVB-R0543,
19-jun-97
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a. Commissie voor de brandpreventie van de Nederlandse Brandweer
Federatie, Een brandveilig gebouw installeren, 1988 en 2e herziene druk,
1993, NBF-publicaties
b. Van de Leur, P.H.E., Vereenvoudiging Nederlandse Bouwregelgeving
Brandveiligheid. Onderzoek in het kader van MDW Bouwregelgeving,
TNO rapport 1997-CVB-R0543, 19-jun-97
c. Van den Brand, G.J.W., Scholten, N.P.M., Analyse van CPR-richtlijnen
ter uitvoering van artikel 5 van de Woningwet, TNO Bouw 97-BKRR0613, 1-mei-97
d. Commissie voor de brandpreventie van de Nederlandse Brandweer
Federatie, Een brandveilig gebouw installeren, 1988 en 2e herziene druk,
1993, NBF-publicaties
e. Bouwbesluit en Normen. Opheffen van onbedoelde effecten uit de
samenloop tussen het Bouwbesluit en NEN-normen, TNO Bouw B-931294, 1-dec-93, De Gids, W.F., Gijsbers, F.B.J., Van Staalduinen, P.C.,
Scholten, N.P.M., Twilt, L
f. Twilt, L., Van Mierlo, R.J.M., Opzet raamwerk voor
brandveiligheidseisen aan "overige bouwwerken" in het kader van het
Bouwbesluit, TNO-Bouw B-92-0414, 1-apr-92
g. Brandveiligheid kinderopvang:
i. Arboconvenant Kinderopvang, Afgesloten op 20 december 1999 Convenant fysieke belasting Arbeidsomstandigheden
Kinderopvang
ii. ARBOPLUSCONVENANT KINDEROPVANG, ter verbetering
van verzuim- en reïntegratiebeleid en reductie van werkdruk en
werkstress, 20 maart 2005
iii. ARBOPLUSCONVENANT KINDEROPVANG, ter verbetering
van verzuim- en reïntegratiebeleid en reductie van werkdruk en
werkstress, 20 maart 2005
iv. Bouwbesluit 2003 toegespitst op kinderopvang, Van Overveld
Bouwbesluit advies bv, Van Overveld, M. 29 oktober 2002
h. Scholten, N.P.M., Aanbevelingen t.a.v. de norm betreffende de
functionele eisen met betrekking tot de brandveiligheid van gebouwen;
onderwerp 17 "brandveiligheid" , TNO Bouw 93-B&K-R0245,15-jun-93
i. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; permanente vuurbelasting, TNO Bouw
rapportnr. 94-BKR-R1448, 19-okt-94
j. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; Inrichtingseis veiligheidstrappenhuis,
TNO Bouw rapport 95-BKR-1669, 1-dec-95
k. Vuurbelasting in tuinbouwkassen, SAVE, 1-nov-96
l. Scholten, N.P.M., Besloten en niet besloten ruimte, TNO Bouw
memorandum 96-BKR-M0416/SNN/SSC, 26-aug-96
m. Bouwkundige brandpreventie bij grote brandcompartimenten, DHV AIB
BV concept-eindrapport, 4-apr-95
n. Van der Graaf, L., Pothuis, J.W., Overwegingen m.b.t. vluchten bij brand
uit grote brandcompartimenten - Concept, PRC Bouwcentrum,
Bodegraven Werknummer: 072033, 23-okt-86
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o. Bouwkundige brandpreventie bij grote brandcompartimenten, DHV AIB
BV concept-eindrapport, 4-apr-95
p. Bouwkundige brandpreventie bij grote brandcompartimenten, DHV AIB
BV interim rapport, 10-okt-94
q. Cieraad, C., Beheersbaarheid van brand; bouwstenen voor regelgeving,
Ingenieurs/adviesbureau SAVE, 1-okt-95
r. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Achtergronden
vluchtmethodiek grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96CVB-R0330/04, 1-jan-96
s. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Richtlijn
vluchtmethodiek grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96CVB-R0330/03, 1-jan-96
t. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Achtergronden
vultijdenmodel grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96-CVBR0330/02, 1-jan-96
u. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Richtlijn
vultijdenmodel grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96-CVBR0330/01, 1-jan-96
v. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E., Richtlijn
vultijdenmodel grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVBR1172, 1-okt-96
w. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E., Achtergronden
vultijdenmodel grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVBR1173, 1-okt-96
x. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E., Richtlijnen
vluchtmethodiek grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVBR1174, 1-okt-96
y. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E. , Achtergronden
vluchtmethodiek grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVBR1175, 1-okt-96
z. Van der Graaf, L., Pothuis, J.W., Vluchten bij brand uit grote
compartimenten. Bepalingsmethode voor veilig vluchten, PRC
Bouwcentrum, Werknummer 072033 (voorheen 6665 "gbc"), 26-feb-97
aa. Oerle, N.J. van; Janse, E.W.; Leur, P.H.E. van de, Vluchten in relatie tot
grote brandcompartimenten: vultijdenmodel en vluchtmethodiek, TNOrapport 96-CVB-R0770 concept, 1-jun-96
bb. Informatie voor rookmelders in de privésfeer, BiZa, 1-aug-93
cc. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van Mierlo, R.J.M., Scholten, N.P.M.,
Beoordelingsmethode voor het al dan niet besloten zijn van een ruimte,
TNO-rapport 97-CVB-R0883, 6-mei-97
dd. Regeleffectoets, Europese klassering materiaalgedrag bij brand, november
2002, MVROM-DHV.
ee. Vervanging van de Bouwbesluit-eisen aan materiaalgedrag bij brand door
Euroklassen ,TNO, CvB rapport 2001-CVB-R03659, d.d. 4 september
2001, Mierlo, R.J.M.
ff. Notitie NVTB voor de verandering van deze klassen per 01.09.2005
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gg. Gangbare eisen aan de ontvluchtingscapaciteit - een internationale
vergelijking, TNO 2003-CVB-R0108, 10 april 2003, Ir. M. Ohlin, Ir.
R.J.M. van Mierlo, Dr.Ir. N.P.M. Scholten
hh. Stationsgebouwen; Brandveiligheid Ondergrondse Railwegen - probleem
en aanpak, SAVE, 1-jul-92
ii. Cieraad, C.D.J., Stationsgebouwen; Handleiding risico-analyse voor
brandveiligheid van Ondergrondse Railwegen. Eindconcept, SAVE,
Apeldoorn, 1-dec-93
jj. Handleiding risico-analyse voor brandveiligheid van Ondergrondse
Railwegen. Bijlage 1 Verklaring van termen en begrippen, SAVE,
Apeldoorn, 1-dec-93
kk. Beleidsvisie Tunnelveiligheid, deel A, proceseisen, ministerie V&W, 23
oktober 2003
ll. Beleidsvisie Tunnelveiligheid, deel B, Veiligheidseisen, ministerie V&W,
juli 2005
mm.
Van der Voort, A., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Werkdocument –
Bouwbesluit en Normen; NEN 6081, NPR 6091 en NPR 6708, TNOBouw 93-BKR-R1453
nn. Scholten, N.P.M., Herziening van de ontwerpnorm NEN 6068;
warmtestraling; bovs, TNO Bouw B-92-0413, 1-apr-92
oo. Van de Weijgert. J.C.A., Van der Haar, P.W., Beoordelingsmethode voor
de bepaling van de brandwerendheid m.b.t. het criterium thermische
isolatie betrokken op de warmtestraling volgens NEN 6069 van
spiegeldraadglasbeglazing, TNO-Bouw 93-CVB-R1064, 1-okt-93
pp. Van de Weijgert, J.C.A., Van de Haar, P.W., Beoordelingsmethode voor
de bepaling van de brandwerendheid m.b.t. het criterium thermische
isolatie betrokken op de warmtestraling volgens NEN 6069 van
spiegeldraadglasbeglazing, TNO-Bouw 93-CVB-R1064, 1-okt-93
qq. NEN 6081; Brandveiligheid van gebouwen. Funktionele eisen, TNOBouw 93-BKR-R1453 Bijlage A, 27-dec-93
rr. Kunz, G.G., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel ontwerp
NEN 6081, TNO Bouw 94-BKR-R0776, 16-jun-94
ss. Scholten, N.P.M., Spaans, C.F., Bouwbesluitversie NEN 6082, TNO
Bouw 96-BKR-R0340, 1-jan-96
tt. Ontwerp NEN 6084. Brandbeveiliging van gebouwen. Kantoorgebouwen
- Prestatie-eisen, Nederlands Normalisatie-instituut, 1-jul-90
uu. Kunz, G.G., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel ontwerp
NEN 6088, deel A, TNO Bouw 94-BKR-R0777, 16-jun-94
vv. Scholten, N.P.M., Aanbevelingen t.a.v. de norm betreffende de opvangen doorstroomcapaciteit van verkeersruimten in nieuw te bouwen
gebouwen waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na
wijziging van dat besluit; onderwerp 17 "Brandveiligheid", TNO Bouw
93-B&K-R0246, 15-jun-93
ww.
Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel ontwerp NEN
6089, TNO Bouw 94-BKR-R0778, 16-jun-94
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xx. De Gids, W.F., Scholten, N.P.M., Twilt, L., werkdocument Bouwbesluit en Normen; ontw. NEN 6089, ontw. NEN 8062 en ontw.
NEN 8087, TNO-Bouw 93-BKR-R1451, 27-dec-93
yy. Van Oerle, N.J., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel
ontwerp NEN 6092, TNO Bouw 94-BKR-R0916, 16-jun-94
zz. Janse, E.W., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel ontwerp
NEN 6093, TNO Bouw 94-BKR-R0917, 16-jun-94
aaa.
Scholten, N.P.M., Janse, E.W., Twilt, L., Voorstel eindtekst NEN
6093, TNO Bouw 95-BKR-R0855, 1-jul-95
bbb.
Janse, E.W., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel
ontwerp NEN 6094, TNO Bouw 94-BKR-R0985, 16-jun-94
ccc.
Janse, E.W., Scholten, N.P.M., Twilt, L., Voorstel eindtekst NEN
6094 "Automatische blusinstallaties", TNO Bouw 95-BKR-R0856, 1-jul95
ddd.
Scholten, N.P.M., Normen en Bouwbesluit,onderwerp 17
"brandveiligheid", Aanbevelingen t.a.v. de norm betreffende de bepaling
van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen in bestaande
bouwwerken waarnaar zal worden verwezen vanuit het Bouwbesluit, na
wijziging van dat besluit, TNO Bouw 93-B&K-R0244, 15-jun-93
eee.
Ontw. NEN 8062; Bepaling van de brandveiligheid en
luchtdoorlatendheid van rookafvoervoorzieningen. Bestaande bouw,
TNO-Bouw 93-BKR-R1451, Bijlage B, 27-dec-93
fff. Scholten, N.P.M., Twilt, L., Concept tekstvoorstel ontwerp NEN 8062,
TNO Bouw 94-BKR-R0779, 16-jun-94
ggg.
Scholten, N.P.M., NEN 8062, repliekrapportage, TNO Bouw 95BKR-R0854, 1-jun-95
hhh.
Scholten, N.P.M., Twilt, L., Reijman, P.B., voorstel eindtekst NEN
8062, TNO Bouw 95-BKR-R0852, 19-jun-95
iii. Ontw. NPR 6091; Brandoverslag door straling, TNO-Bouw 93-BKRR1453, Bijlage B, 27-dec-93
jjj. De Gids, W.F., Scholten, N.P.M., Bouwbesluit, grenswaarden ventilatie,
TNO Bouw rapport 94-BBI-1537, 30-dec-94
kkk.
Circulaire MG 2003-19, Brandveiligheid: Bouwbesluit 2003 in
relatie tot aanschrijven en gebruiksvergunning, 17-07-2003
lll. Vluchten bij brand – Handreiking bij gebruiksvergunningen, VROM
brochure, augustus 2004.
5

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie
Brandweer en Rampenbestrijding, Brandveiligheidsconcepten, delen Cellen
en cellengebouwen, Gezondheidszorggebouwen, Woningen en
woongebouwen, Gebouwen met een publieksfunctie, Industriegebouwen,
Logiesgebouwen en bijzondere woongebouwen, en Kantoorgebouwen en
onderwijsgebouwen, 1996.
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Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Maatschappelijke ontwikkelingen
Vóór de invoering van het Bouwbesluit verzorgde de Nationale Woningraad (NWR) de
uitgave van een (privaatrechtelijk te gebruiken) handboek voor toegankelijke gebouwen,
onder de naam ‘Handboek Eisen Aanpasbaar Bouwen’. In 1995 heeft de NWR deze uitgave
overgedaan aan de Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad (FNG), die de naam heeft
veranderd in ‘Geboden Toegang’. Van Geboden Toegang zijn 11 drukken uitgebracht.
Enkele jaren later gingen de auteursrechten van het handboek over naar een particuliere
uitgever (Reed Business Information) en werd de naam veranderd in ‘Handboek voor
toegankelijkheid’. Contractueel is daarbij vastgelegd dat de FNG (of zijn rechtsopvolger) de
inhoud blijft bepalen. De FNG is in 2001 opgegaan in de Chronisch zieken en Gehandicapten
Raad Nederland (CG-Raad). Momenteel (februari 2007) is de zesde druk van het Handboek
voor Toegankelijkheid in voorbereiding.
Het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ wordt beschouwd als hét Nederlandse
standaardwerk. De inhoud is gebaseerd op diverse wetenschappelijke studies (TU Delft,
Nationale Woningraad, nationaal en internationaal literatuuronderzoek). Verder is een
uitgebreide onderzoeks- en literatuurverwijzing opgenomen.
De FNG en later de CG-Raad hebben zich steeds ingespannen om (privaatrechtelijke)
voorschriften uit het handboek in het Bouwbesluit te laten opnemen.
Toegankelijkheid in het Bouwbesluit
Eisen met betrekking tot integrale toegankelijkheid zijn reeds bij de eerste inwerkingtreding
van het Bouwbesluit op 1 september 1992 toegevoegd aan de bouwregelgeving, toen nog
onder de noemer ‘bijzondere toegankelijkheid’. De regelgever baseerde zich daarbij op de
tiende druk van ‘Geboden Toegang’.
Op 1 juli 1997 werden aanvullende eisen van kracht voor woonfuncties en op 1 januari 2003
aanvullende eisen voor de overige gebruiksfuncties. Bij laatstgenoemde wijziging baseerde
de regelgever zich op de derde druk van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’.
Woonfuncties (inwerkingtreding per 1 juli 1997)
Het besluit ‘Wijziging van het Bouwbesluit inzake toegankelijkheid van te bouwen woningen
en woongebouwen’ (Stb. 1997, 34)voorziet in wijziging van het Bouwbesluit met het oog op
ouderenbeleid/aanpas-baar bouwen.
Deze wijziging geeft een minimum pakket aan eisen, verband houdend met aanpasbaar
bouwen, voor nieuw te bouwen tot bewoning bestemde gebouwen. Deze eisen zijn gewenst
in verband met de vergrijzing van onze bevolking en met het geschikt zijn of op eenvoudige
wijze kunnen maken van tot bewoning bestemde gebouwen ten behoeve van met name
rolstoelgebruikers.
Aanpasbaar bouwen heeft, nadat er enkele jaren mee is geëxperimenteerd, inmiddels goede
navolging gevonden in de bouwpraktijk. Dit is gebleken uit onder meer de evaluatie die heeft
plaatsgevonden in het kader van de Woningwet en het Bouwbesluit (evaluatienota
Woningwet en Bouwbesluit (kamerstukken II, 1996/1997, 25 000 XI, nr. 39).
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Om er voor te zorgen dat aanpasbaar bouwen integraal wordt toegepast, waardoor tegemoet
wordt gekomen aan de maatschappelijke wens om integratie van de gehandicapte medemens
ook in de bouwregelgeving meer gestalte te geven, is besloten het Bouwbesluit aan te vullen.
Deze aanvulling heeft betrekking op:
– de opstap naar voordeuren;
– de aanwezigheid van een lift c.q de mogelijkheid om achteraf eenvoudig een lift te
plaatsen;
– de vrije vloeroppervlakte (=draaicirkel) in (gemeenschappelijke) verkeersruimten,
waaronder direct achter de voordeur;
– de vrije doorgang van binnendeuren op de woon- en slaapverdieping, en
– de afmetingen van de toiletruimte en de badruimte.
Overige gebruiksfuncties (inwerkingtreding per 1 januari 2003)
Met de eisen voor integrale toegankelijkheid in het Bouwbesluit 2003 (Stb. 2001, 410) wordt
maximale toegankelijkheid voor iedereen beoogd, dus
ook voor rolstoelgebruikers. Mede op grond van de Evaluatienota Woningwet en
Bouwbesluit is de integrale toegankelijkheid van de gebouwde omgeving met de
nieuwbouwvoorschriften voor woningen al eerder geregeld. Voor de utiliteitsbouw is dit in
het traject van de conversie meegenomen.
Bij het ontwerpen van alle gebouwen moet voortaan rekening worden gehouden met een
goede toegankelijkheid en of de gebruiksfunctie integraal toegankelijke toiletten of integraal
toegankelijke badruimten moet hebben. Voor de utiliteitsbouw gelden hiervoor wel enige
uitzonderingen in geval van kleinere (gebruiksoppervlakte minder dan 400 m² ) en
enkele specifieke gebruiksfuncties.
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Geschiedenis nutsvoorzieningen
Oorsprong van de bouwvoorschriften
De voorschriften van het Bouwbesluit zijn in oorsprong gebaseerd op de modelbouwverordening 1992, bijgewerkt tot en met het 26e supplement [1]. De voorschriften
voor nutsvoorzieningen waren opgenomen de artikelen 137/307 voor drinkwater, 149/383
voor elektriciteit, 115, 120, 143, 144, 214, 218, 220, 221 en 307 voor de gasvoorziening
en 108/307 en 254/307 voor verlichting.
Ontwikkeling van de voorschriften Bouwbesluit
In lijn met de afspraken met het overlegorgaan nutsbedrijven werd conform artikel 3 van
de Woningwet voor de inhoudelijke voorschriften in Bouwbesluit 1992 verwezen naar de
Model-aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven. In de hoofdstukken 2, 4, 6 en 11 van
het Bouwbesluit stonden de op een functionele eis gebaseerde voorschriften voor een
voorziening voor elektriciteit, verlichting, voorziening voor gas, voorziening voor
drinkwater en voorziening voor warmwater, waarbij was verwezen naar de modelaansluitvoorwaarden. De van toepassing zijnde versies van die modelaansluitvoorwaarden werden geduid in de Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden
[2]. In die aansluitvoorwaarden werden dan vervolgens de technische voorschriften
aangegeven die, onderscheiden naar nieuwbouw en bestaande bouw, van toepassing
waren.
In normalisatieverband zijn de van de aansluitvoorwaarden deel uitmakende normbladen
actueel gehouden.
Bij de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003 (Stcrt. 2002, 241) is om twee redenen
niet langer verwezen naar de model-aansluitvoorwaarden. Ten eerste omdat deze
inmiddels voor het grootste deel al waren vervallen en het hoofdstuk waarnaar vanuit het
Bouwnesluit werd verwezen alleen om deze reden nog in stand werd gehouden. Ten
tweede omdat de wetgever geen zicht kon houden op de aansturing van de betreffende
normen. De normen waarnaar de model-aansluitvoorwaarden verwezen, werden namelijk
zonder ruggespraak met de wetgever geactualiseerd door middel van publicaties in
periodieken als ‘Gaswijs’ en ‘Stroomlijn’. Er wordt nu in de Regeling Bouwbesluit 2003
verwezen naar de onderscheiden normbladen, waarbij ook het bodemniveau voor de
bestaande bouw wat meer op de praktijk is toegesneden.
De voorschriften zijn ontleend aan en nader onderbouwd in een reeks van publicaties [3],
waarbij een onderscheid is gemaakt naar:
[a] t/m [c] voor nutvoorzieningen in het algemeen
[d] t/m [j] voor elektriciteitsvoorzieningen
[k] t/m [o] voor gasvoorzieningen
[p] en [q] voor watervoorzieningen zoals deze in de afdelingen 3.18 en 3.19
aan bod komen
Met betrekking tot het onderwerp verlichting zijn geen documenten beschikbaar.
Aanpassingen na de invoering van het Bouwbesluit in 1992
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Bij de actualisering van de technische voorschriften werden eerst de Modelaansluitvoorwaarden aangepast, maar deze werden pas van kracht nadat ook de
ministeriële regeling was aangepast.
Omdat bij de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003 NEN 1006 functioneel was
geredigeerd, werd hetzelfde normblad gebruik voor de voorschriften voor de nieuwbouw
als voor die van de bestaande bouw. Nadat een nieuwe NEN 1006 in 2002 was
verschenen is men overgestapt op het aanwijzen van twee verschillende versies.
Op grond van de Europese richtlijn liften [4] zijn de voorschriften met betrekking tot
verlichting en noodstroom aangepast per 1 juli 1997.
Met ingang van 1 januari 2003 (conversie) werd de schakel van de Modelaansluitvoorwaarden uit de verwijsketen gehaald. Er werd nu verwezen naar bij
ministeriële regeling gegeven voorschriften. In de Regeling Bouwbesluit 2003 werden,
onderscheiden naar nieuwbouw en bestaande bouw, de normbladen geduid waaraan de
voorzieningen moeten voldoen.
Per 1 september 2005 (Stb. 2001, 1 en Stcrt. 2005, 163) zijn de eisen met betrekking tot
leidingdoorvoeren van het bruikbaarheidsartikel 4.67 van het Bouwbesluit 2003
overgeheveld naar de artikelen 1.3 (voorziening voor elektriciteit) en 1.6 (voorziening
voor gas) van de Regeling Bouwbesluit 2006. Door de aansturing van die voorschriften
vanuit de veiligheidsvoorschriften voor een voorziening voor elektriciteit (art. 2.55) en
gas (art. 2.71) in het Bouwbesluit 2003 zijn deze voorschriften niet langer verborgen
onder de noemer bruikbaarheid, maar daadwerkelijk als veiligheidsvoorschrift
herkenbaar.
Bronnen
1. De model-bouwverordening 1992, bijgewerkt tot en met het 26e supplement
2. Stb. 1991, 680, met in oorsprong de Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden
3. Diverse publicaties:
a. Van den Bercken, F.H., Aanpassing aansluitvoorwaarden nutsbedrijven
aan Bouwbesluit (VB WNK / 87-094 / JKw 87 / 019), MVROM;
overlegorgaan nutsvoorzieningen, 10-feb-87
b. Van Randen, A., Installaties in het Bouwbesluit. Een onderzoek naar
belemmeringen in de regelgeving t.o.v. een vrij indeelbare woning,
OBOM
c. Hensing, J.N.M., Vermeulen, C.Th., Inventarisatie regelgeving installaties
voor elektriciteit, gas, water en riolering in woningen, Bouwcentrum
rapport 6357, 30-aug-85
d. NEN 1010, Veiligheid voorschriften voor laagspanning, 2e druk 1962
e. De Vos, W.J., Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 14 Elektriciteit.
Neonbuisketens van neoninstallaties en neontoestellen. Aanbevelingen ten
aanzien van de normen betreffende elektriciteitsvoorzieningen in
bouwwerken, waarnaar zal worden verwezen in de aansluitvoorwaarden

Historie Geschiedenis nutsvoorzieningen

070523

4.
5.

6.
7.
8.

die door het Bouwbesluit worden aangewezen, Bouwcentrum B.V.,
Rapportnummer 6537, 1-feb-90
f. Scholten, N.P.M., De relatie tussen het principe van de vrije
indeelbaarheid en de eisen te stellen aan elektrische installaties, IBBC
TNO M-89-192/NS, 11-nov-89
g. De Vos, W.J., Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 14 Elektriciteit.
Laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten. Aanbevelingen
ten aanzien van de normen betreffende elektriciteitsvoorzieningen in
bouwwerken, waarnaar zal worden verwezen in de aansluitvoorwaarden
die door het Bouwbesluit worden aangewezen, Bouwcentrum B.V.,
Rapportnummer 6535, 6-dec-89
h. De Vos, W.J., Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 14 - Electriciteit.
Laagspanningsinstallaties. Aanbevelingen ten aanzien van de normen
betreffende elektriciteitsvoorzieningen in bouwwerken, waarnaar zal
worden verwezen in de aansluitvoorwaarden die door het Bouwbesluit
worden aangewezen, Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6441, jun-90
i. Scholten, N.P.M., EN 1010, kwestie aanrecht en badruimte, TNO IBBC
90-B-3683 NS/rr, 2-jun-90
j. Normen en Bouwbesluit, Onderwerp 14 "Elektriciteitsinstallaties"
Hoogspanningsinstallaties. Aanbevelingen ten aanzien van de normen
betreffende elektriciteitsvoorzieningen in bouwwerken, waarnaar zal
worden verwezen in de aansluitvoorwaarden die door het Bouwbesluit
worden aangewezen, Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6536, 1-dec-90
k. Richtlijnen bestaande gasinstallaties, VEGIN, 1987
l. Richtlijnen voor aanpassing van bestaande gasinstallaties, VEGIN, 1987
m. Meijer, H.W.A., Ligthart, P.H.J., Normen en Bouwbesluit. Onderwerp 15
Aardgasinstallaties, Bouwcentrum Advies bv, Rapport nr. 6446, 9-mei-89
n. Brochure Bodemniveau Gasinstallaties van 15 september 1992,
EnergieNed
o. Richtlijnen voor aanpassing van bestaande gasinstallaties, derde druk,
september 1992
p. NEN 1006, "Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI1981)", 5e druk, april 1981 met inbegrip van het bij deze druk behorende
correctieblad van juni 1990
q. Ligthart, P.H.J., Scholten-Maunola, A.M., Normen en Bouwbesluit.
Onderwerp 16 - Drinkwaterinstallaties. Aanbevelingen ten aanzien van de
normen betreffende de drinkwaterinstallaties waarnaar wordt verwezen in
het Bouwbesluit, Bouwcentrum bv, Rapportnr. 6444, 2-jan-90
Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake liften, 95/16/EG
Scholten, N.P.M., Rationalisatie regelgeving t.b.v. met brandstof gestookte
toestellen - deel 1: Inventarisatie vigerende regelgeving, TNO Bouw 97-BKRR1729, 19-jun-98
Scholten, N.P.M., Rationalisatie regelgeving t.b.v. met brandstof gestookte
toestellen. Deel 2: Voorstel voor regulering, TNO Bouw 97-BKR-R1730, 1
Stb. 2001, 410, met de Regeling Bouwbesluit 2003
Stcrt. 2002, 241
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9. Stb. 2005, 1
10. Strct. 2005, 163
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Thermische isolatie
Bij het bepalen van de warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt van constructies en de
thermische isolatie-index van een gebouw is in het Bouwbesluit verwezen naar NEN 1068. De
historische ontwikkeling van deze norm wordt hieronder nader toegelicht.
NEN 1068, "Thermische eigenschappen van woningen". Februari 1964
In dit normblad is naast de rekenregels zelf, een uitgebreide beschouwing van de energetische,
comfort-technische (winter èn zomer) en economische effecten van meer of minder isoleren.
NEN 1068, "Thermische isolatie van gebouwen. Terminologie en rekenmethoden voor stationaire
situaties". Tweede druk, augustus 1981
In het voorwoord van dit normblad wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen sinds de
eerste druk. Zie bijlage 1. Met name de invoering van de thermische isolatie-index krijgt hierbij
ruime aandacht. Een waarschuwing blijkt nodig om deze grootheid niet te beschouwen als een
maat voor het energiegebruik.
Nadere literatuur over de ontwikkeling en invoering van de thermische isolatie-index:
Dijk, H.A.L. van , P. Euser et al, "Basisstudie herziening isolatienormen". Rapport
opgeteld door TNO in opdracht van Stuurgroep Energie en Gebouwen, ten behoeve van
MVROM, Den Haag, februari 1979. Dit rapport geeft het verband tussen de gemiddelde
warmtetransmissiecoëfficiënt (k-waarde, tegenwoordig: U-waarde) voor een gebouw,
woningvorm, het landelijke energiegebruik en de bouwkosten voor nieuwbouwwoningen.
Uit de gevonden relatie tussen k en A0/V is de grootheid thermische isolatie-index It
ontwikkeld. Aangetoond wordt dat de thermische transmissie-eigenschappen van een
woning uitgedrukt kunnen worden in een It-waarde en dat een It-waarde 12 op korte
termijn zowel praktisch als economisch haalbaar is.
Dijk, H.A.L. van , "Van warmteweerstanden naar isolatie-index (1)". Bouwwereld, 77
(1981) – Nr. 5, 27 februari 1981 p.19-24
Dijk, H.A.L. van , "Van warmteweerstanden naar isolatie-index (2)". Bouwwereld, 77
(1981) – Nr. 6, 13 maart 1981 p.36-41
Dijk, H.A.L. van, "Basicstudy resulting from the revision of the Dutch requirements
concerning thermal insulation of dwellings ". Verwarming en Ventilatie, nr. 12, december
1979, p. 823-842.
NEN 1068, "Thermische isolatie van gebouwen. Rekenmethoden ". Derde druk, augustus 1991,
inclusief aanvullingsblad, september 1993
In deze derde druk wordt de methodiek aangepast aan de randvoorwaarden van het Bouwbesluit.
In het voorwoord van dit normblad wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen sinds de
tweede druk. Zie bijlage 2. Ook doet de zonbenuttings-index zijn intrede; hiermee wordt een
verdere (bescheiden) stap gezet naar een integrale energieprestatie. Het positieve effect van
(passieve) zonbenutting in de winter mag worden toegevoegd aan de thermische isolatie-index.
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Bijlage 1. Voorwoord uit NEN 1068, tweede druk (1981)
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Bijlage 2. Voorwoord uit NEN 1068, derde druk (1991)

Thermische isolatie.doc

070906

Historie art. 2.1 (par. 2.1.1, algemene sterkte van de bouwconstructie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructie
Tot 1 januari 2003 golden in de hoofdstukken 2, 4, 6 en 11 van het Bouwbesluit
voorschriften voor een bouwconstructie, op basis van een functionele eis waarin “het
duurzaam bestand zijn tegen daarop werkende krachten” tot uitdrukking was gebracht.
Voorts gold tot dat moment en voorschrift voor de hoofddraagconstructie, dat mede op
een andere functionele eis was gebaseerd, namelijk het voorkomen van voortschrijdende
instorting [1].
Met ingang van 1 januari 2003 is in de functionele omschrijving de term
‘voortschrijdende instorting’ vervangen door ‘het wegvallen van de bijdrage aan de
standzekerheid die wordt geleverd door constructie-onderdelen op een aangrenzend
perceel [2].
Met ingang van 1 september 2005 is het begrip ‘duurzaam’ in de functionele eis
vervangen door: ‘gedurende de in NEN 6700 bedoelde referentieperiode’ [3].
Met ingang van 1 september 2005 verwijzen de voorschriften vaker naar NEN 6700. Het
gaat daarbij om situaties waarin:
NEN 6702 niet voorziet in de kwantificering van de belastingcombinaties,
Een ander materiaal of een andere bepalingsmethode is toegepast dan
aangewezen in het Bouwbesluit.
Motivatie
De eis aan de sterkte van bouwconstructies wordt met name gesteld ter voorkoming van
persoonlijk letsel. Een bouwwerk hoeft niet per se de eeuwen te kunnen trotseren. In
grote lijnen is met ‘duurzaam’ een termijn bedoeld van 50 jaar. Afhankelijk van de
gebruiksfunctie kan van deze basistermijn worden afgeweken. NEN 6700 geeft de
vereiste termijn per gebruiksfunctie, hetgeen praktisch is geregeld in NEN 6702.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.2 (algemene sterkte van de bouwconstructie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructie
Met ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) is in werking getreden dat voor een
aantal constructies en gebruiksfuncties de fundamentele belastingscombinaties mogen
worden bepaald volgens NEN 3859 [1] [2]. Dit betekent lichtere eisen.
Motivatie
Lid 3, 5 en 6
Verwijzing naar NEN 3859 voor bouwconstructies van een aantal ruimten en bepaalde
gebruiksfuncties, omdat voor deze ruimten en gebruiksfuncties kan worden volstaan met
minder zware eisen.
Lid 6
De lichtere eisen gelden niet voor overige gebruiksfuncties met een gebruiksoppervlakte
van meer dan 50 m2, omdat NEN 3859 slechts geschikt is voor lichte constructies en niet
voor grote parkeergarages, stationshallen e.d.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.3 (algemene sterkte van de bouwconstructie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructie
Op 1 januari 2003 (conversie) trad lid 2 in werking met betrekking tot het wegvallen van
standzekerheid van woningen [1].
Motivatie
Lid 1 en 2
Er worden eisen aan de sterkte van een hoofddraagconstructie gesteld ter voorkoming van
voortschrijdende instorting.
Lid 2
Volgens NEN 6702 mag alleen voor rijtjeswoningen en rijtjes vakantiehuisjes rekening
worden gehouden met de bijdrage aan de sterkte die wordt geleverd door
bouwconstructies op een aangrenzend perceel. Het wegvallen van deze bijdrage aan de
standzekerheid (door een calamiteit) is een bijzonder belastinggeval (in de zin van NEN
6702) voor nieuwbouw.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.4 (algemene sterkte van de bouwconstructie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructie
Met ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) zijn daar de bepalingvoorschriften
van NEN 3859 aan toegevoegd [1], en is een lid toegevoegd dat expliciet regelt dat
bouwwerken voor hun stabiliteit niet afhankelijk mogen zijn van bouwconstructies op
belendende percelen [2]. Daarbij is in lid 4 een uitzondering gemaakt voor
rijtjeswoningen en vakantiewoningen [2].
Met ingang van 1 september 2005 is een lid 5 toegevoegd [3].
Motivatie
Lid 2
Voor ruimten en gebruiksfuncties waarbij kan worden volstaan met minder zware eisen,
gelden er andere bepalingsmethoden. Deze zijn vastgelegd in NEN 3859.
Lid 3 en lid 4
Bouwconstructies op aangrenzende percelen mogen in algemeen geen bijdrage leveren
aan elkaars stabiliteit (lid 3). In lid 4 is geregeld dat dit bij rijtjeswoningen en een rijtje
vakantiehuisjes, conform de traditionele bouwmethode, wel mag.
Lid 5
Met lid 5 wordt meer duidelijkheid voor de praktijk geboden bij de toepassing van
materialen en innovatieve oplossingen waarin de door het Bouwbesluit 2003
aangestuurde NEN normen niet voorzien [3].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb 2002, 203
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.5 (par. 2.1.2, algemene sterkte van de bouwconstructie, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructies voor bestaande bouw.pdf
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor de constructieve veiligheid
voor bestaande bouw van kracht: “Een bestaand bouwwerk heeft een bouwconstructie die
bestand is tegen de daarop werkende krachten” [1].
Per 1 september 2005 is het begrip ‘duurzaam’ vervangen door: “gedurende de in NEN
6700 bedoelde referentieperiode" [2].
Motivatie
In tegenstelling tot het nieuwbouwvoorschrift behoeft een bestaand bouwwerk niet
‘duurzaam’ bestand te zijn tegen daarop werkende krachten. Het aspect ‘duurzaam’ ziet
vooral op de toekomstwaarde van een nieuw bouwwerk. De aan deze duurzaamheid ten
grondslag liggende termijnen zijn voor bestaande bouw niet passend. Bij bestaande bouw
worden uitsluitend voorschriften gesteld aan de algemene sterkte van de bouwconstructie
op de korte termijn [1].
Omdat de in NEN 6700 opgenomen termijnen voor bestaande bouw niet passend zijn, is
in de Regeling Bouwbesluit 2003 NEN 6700 voor bestaande bouw aangepast, waarmee
voor een bestaand bouwwerk in principe een referentieperiode van 1 jaar geldt [2].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.6 (algemene sterkte van de bouwconstructie, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructies voor bestaande bouw.pdf
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) is bepaald dat voor de bouwconstructie van een
aantal ruimten en gebruiksfuncties de fundamentele belastingscombinaties mogen worden
bepaald volgens NEN 3859. Dit betekent lichtere eisen [1] [2].
Motivatie
Lid 3 en lid 4
Verwijzing naar NEN 3859 voor bouwconstructies van een aantal ruimten en
gebruiksfuncties, omdat voor deze ruimten en gebruiksfuncties kan worden volstaan met
minder zware eisen.
Lid 4
De lichtere eisen gelden niet voor overige gebruiksfuncties met een gebruiksoppervlakte
van meer dan 100m2 omdat de NEN 3859 slechts geschikt is voor lichte constructies en
niet voor grote parkeergarages, stationshallen e.d.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.7 (algemene sterkte van de bouwconstructie, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis algemene sterkte van de bouwconstructie
Per 1 januari 2003 (conversie) zijn voorschiften opgenomen ten aanzien van de wijze van
bepaling van de uiterste grenstoestand van bestaande bouwconstructies. Deze waren bij
de invoering van het Bouwbesluit in 1992 alleen voor nieuwbouw opgenomen [1].
Motivatie
Voor het bepalen van de sterkte van bestaande bouwconstructies zijn de
bepalingsmethoden voor nieuwbouw bruikbaar, maar zijn wel toegesneden op bestaande
bouw. In de Regeling Bouwbesluit zijn nadere voorschriften opgenomen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.8 (par.2.2.1, sterkte bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Per 1 januari 2003 (conversie) is de functionele eis voor sterkte bij brand geformuleerd
[1].
Motivatie
De eisen met betrekking tot sterkte bij brand hebben tot doel om gebruikers van een
gebouw de gelegenheid te geven zich na het uitbreken van brand tijdig naar buiten te
begeven [2].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.9 (sterkte bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de traditionele voorschiften
opgenomen ten aanzien van de tijdsduur bij bezwijken van de bouwconstructie en de
hoofddraagconstructie.
Met ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) werden de volgende wijzingen van
kracht [1]:
• In tabel 2.9.1 wordt, naast het hoogtecriterium van 13 meter, ook een hoogtecriterium
van 7 meter aangegeven voor woningen en woongebouwen.
• De grenswaarde van 120 minuten geldt, behalve voor woonfuncties, alleen voor
gebouwen waarin wordt overnacht (zie de leden 4 en 5 en de onderscheiden
subgebruiksfuncties in de aansturingstabel).
• De grenswaarde voor de permanente vuurbelasting (waarbij de tijdsduur met 30
minuten mag worden verminderd) is verhoogd van 100 MJ/m2 naar 500 MJ/m2.
Motivatie
Lid 1, lid 2, lid 4 en lid 5
Voor een vloer en een trap (en de draagconstructie daarvan) gelden alleen eisen ten aan
zien van de tijdsduur van bezwijken als er een rookvrije vluchtroute overheen loopt, of
wanneer het een hoofddraagconstructie betreft [2]. Hiermee wordt gewaarborgd dat de
gebruikers van het bouwwerk voldoende gelegenheid hebben om zich na het uitbreken
van brand tijdig naar buiten te begeven. Ook krijgt de brandweer tijd om het bouwwerk te
doorzoeken op eventueel daarin achtergebleven personen.
De eisen zijn strenger naarmate de hoogte van de vloer ten opzichte van het meetniveau
toeneemt.
Het extra hoogtecriterium van 7 meter bij woonfuncties is gekozen om minder veilige
situaties voor de brandweer te voorkomen. Achtergronden zijn te vinden in [3].
Lid 5
De eisen zijn strenger voor gebouwen waarin wordt overnacht.
Lid 3 en lid 6
De verhoging van de grenswaarde van 100 MJ/m2 naar 500 MJ/m2 is ontleend aan TNOrapport 94-BKR-R1448 [4].
Lid 7
Voor bouwwerken geen gebouw zijnde geldt een functionele eis in plaats van een
prestatie-eis. De reden is dat de aard van dergelijke bouwwerken sterk uiteen loopt, van
bruggen tot tribunes en van zendmasten tot verdeelkasten voor de kabeltelevisie. De met
het oog op het doel van de bepaling passende tijdsduur van de brandwerendheid met
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betrekking tot bezwijken zal dan ook sterk verschillen. Burgemeester en wethouders
moeten de functionele eis voor het individuele geval kwantificeren.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 1998, 618
3. Verzwaring eisen brandveiligheid woningbouw, TNO rapport 2004-BPI- R008,
Scholten N.P.M.
4. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; permanente vuurbelasting, TNO Bouw
rapportnr. 94-BKR-R1448, 19-okt-94
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Historie art. 2.10 (sterkte bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Motivatie
De achtergronden met betrekking tot NEN 6069, NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073
zijn gegeven in respectievelijk [1], [2], [3] en [4].
Bronnen
1. Van de Weijgert, J.C.A., Van de Haar, P.W., Beoordelingsmethode voor de
bepaling van de brandwerendheid m.b.t. het criterium thermische isolatie
betrokken op de warmtestraling volgens NEN 6069 van
spiegeldraadglasbeglazing, TNO-Bouw 93-CVB-R1064, 1-okt-93
2. Lenos, S., Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelenbetonconstructies in grindbeton, IBBC-TNO B-90-217, 1-mrt-90
3. Twilt, L., Van de Haar, P.W., Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid
van bouwdelen-staalconstructies (vervangt concept NEN 3888), IBBC-TNO B90-142, 1-mrt-90
4. Twilt, L., Van de Haar, P.W., Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid
van bouwdelen-houtconstructies (vervangt concept NEN 3889), IBBC-TNO B90-143, 1-mrt-90
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Historie art. 2.11 (par. 2.2.2, sterkte bij brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor sterkte bij brand voor
bestaande bouw van kracht [1].
Motivatie
‘Enige tijd’ is een kortere periode dan ‘redelijke tijd’ die geldt voor nieuwbouw (artikel
2.8).
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.12 (sterkte bij brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Lid 1
Per 1 januari 2003 (conversie) is de grenswaarde van 20 minuten opgenomen. Deze
waarde is overgenomen uit de Regeling Bouwbesluit 1992 [1].
Lid 2
Dit betreffen de traditionele voorschriften uit het Bouwbesluit 1992 (fase 1). Per 1/1/2003
(conversie) is een extra grenswaarde van 7 m ingevoerd voor woonfuncties [2].
Leden 3 en 4
Per 1/1/2003 (fase 2 en conversie) is vastgesteld dat de grenswaarde van 60 minuten,
behalve voor woonfuncties, alleen geldt voor gebouwen waarin wordt overnacht (zie de
onderscheiden subgebruiksfuncties in de aansturingstabel).
Lid 5
Dit lid is met ingang van 1 januari 2003 ingevoerd, en is qua formulering in
overeenstemming gebracht met het nieuwbouwvoorschrift. Het lid is nu als functionele
eis geformuleerd (in plaats van de prestatie-eisen uit de Regeling Bouwbesluit 1992 voor
sterkte bij brand voor bestaande bouw).
Motivatie
De achtergronden van de sterkte bij brand voor bestaande bouw zijn gegeven in [3].
Lid 2
Het extra hoogtecriterium van 7 meter bij woonfuncties is gekozen om minder veilige
situaties voor de brandweer te voorkomen.
Bronnen
1. Regeling Bouwbesluit 1997
2. Stb. 2001, 410
3. Bouwbesluit deel bestaande woningen en woongebouwen, uitgangspunten
veiligheid en gezondheid (OWK / 86-840), MVROM, 6-nov-86, Huibregtse, L.
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Historie art. 2.13 (sterkte bij brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de voorschiften opgenomen
ten aanzien van de bepalingsmethode voor tijdsduur bij bezwijken van een bestaande
bouwconstructie.
Per 1 januari 2003 (conversie) [1] en [2] is gesteld dat de normbladen NEN 6071, NEN
6072 en NEN 6073 (waarnaar verwezen werd) niet geschikt zijn voor het beoordelen van
het overschrijden van de uiterste grenstoestand bij een bestaand bouwwerk. Deze
normbladen zijn daarom geschrapt, zodat alleen naar NEN 6069 verwezen wordt.
Motivatie
De achtergronden met betrekking tot NEN 6069 zijn gegeven in [3].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2002, 203
3. Van de Weijgert, J.C.A., Van de Haar, P.W., Beoordelingsmethode voor de
bepaling van de brandwerendheid m.b.t. het criterium thermische isolatie
betrokken op de warmtestraling volgens NEN 6069 van
spiegeldraadglasbeglazing, TNO-Bouw 93-CVB-R1064, 1-okt-93
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Historie art. 2.14 (par. 2.3.1, vloerafscheiding, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften van het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. [1].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het van de rand van een vloer vallen, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie 2.14

070621

Historie art. 2.15 (vloerafscheiding, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt [1]. Vóór
1992 was in de model-bouwverordening voorgeschreven dat een afscheiding (balustrade)
aanwezig moest zijn langs galerijen, bordessen, trapgaten, trappen, hellingbanen en glas
en openingen (deur of raam) in gevels. Alleen voor glas en openingen in gevels was
aangegeven dat dit pas was vereist bij een hoogteverschil van meer dan 1 m. Bovendien
ging de model-bouwverodening er van uit dat de afscheiding niet beweegbaar was.
Verder kon vrijstelling worden verleend en konden bij voor publiek bestemde ruimten
nadere eisen worden gesteld.
Bij het opstellen van het Bouwbesluit 1992 is aanvankelijk voorgesteld om voor
nieuwbouw de aanwezigheid van een vloerafscheiding te koppelen aan het in de
modelbouwverordening [1] genoemde hoogteverschil van 1 m. Dit werd op enig moment
besproken in de Technische Subcommissie van de Commissie voor de bouwvoorschriften
van de VNG (verslag). Een meerderheid was van mening dat als er voor nieuwbouw een
concrete hoogte moest worden genoemd dit de maximale toegestane hoogte van een
traptrede (20 cm) moest zijn. Dit heeft geleid tot een compromis waarbij is uitgegaan van
het gemiddelde van 0,2 en 1 m, namelijk 0,6 m.

Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) zijn de situaties waarin een afscheiding
achterwege mag blijven uitgebreid. Ook is het niveauverschil waar beneden nog geen
afscheiding is vereist, verhoogd van 0,6 m naar 1,0 m [2].
Per 1 september 2005 is het woord ‘afscheiding’ in het eerste lid vervangen door ‘nietbeweegbare afscheiding’ [3] zoals in het verleden ook onder de modelbouwverordening
gold.
Motivatie
Lid 1
Onder vloeren worden ook vloeren verstaan van bijvoorbeeld balkons, bordessen,
galerijen en (voor mensen toegankelijke) dakterrassen.
Het gaat om een ‘niet-beweegbare’ afscheiding, omdat in een vloerafscheiding tot de
voorgeschreven hoogte geen beweegbare delen mogen zitten. Dat betekent dat een deur
of een laag raam in de gevelopening alleen is toegestaan als die deur of dat raam niet
beweegbaar is, dan wel dat er een niet-beweegbare voorziening van de voorgeschreven
hoogte voor zit (bijvoorbeeld een hekwerk of spijlen) [3].
Niveauverschillen van meer dan 1 m, waarbij nog geen vloerafscheiding nodig is, zijn
toegestaan omdat uit onderzoek naar niet tot bewoning bestemming gebouwen is
gebleken dat in de praktijk niveauverschillen van meer dan 1 m voorkomen zonder dat er
sprake is van een gebruiksonveilige situatie [4] en [5]. Als de valhoogte minder is dan 1
m, wordt het risico dus aanvaardbaar geacht.
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Lid 2 en 3
In bepaalde situaties is de aanwezigheid van een afscheiding bij een vloer ongewenst. Dat
is de reden dat per 1 januari 2003 het aantal situaties waarbij geen afscheiding is vereist,
is uitgebreid, [4] en [5].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 1999, 619
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Historie art. 2.16 (vloerafscheiding, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt [1]. De gekozen
hoogten van 1 en 1,2 m zijn overgenomen uit de model-bouwverordening. Ter plaatse
van een raam zijn de voorschriften niet overgenomen. De model-bouwverordening stond
slechts tot een hoogteverschil van 5 m een hoogte van 0,8 m toe. Voor grotere hoogten
moets de doorvalbeveiliging eveneens ten minste 1 respectievelijk 1,2 m hoog zijn. De
model-bouwverordening ging ervan uit dat de afscheiding niet beweegbaar was.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [2] zijn de volgende wijzigingen van kracht
geworden:
• De eis voor de minimale hoogte van de vloerafscheiding voor cellen en celgebouwen
is verhoogd van 1,0 naar 1,2 m.
• Bij de eis dat de vloerafscheiding onder een raam 0,85 m mag zijn is toegevoegd dat
dit een ‘al dan niet beweegbaar’ raam mag zijn.
• Lid 4 is toegevoegd. Dit lid regelt dat de vloerafscheiding voor de ‘andere
bijeenkomstfunctie’ en de sportfunctie slechts 0,7 m hoog hoeft te zijn indien de som
van die hoogte en de breedte van een horizontaal vlak op die hoogte ten minste 1,1 m
is.
Motivatie
Lid 1
De hoogte van 1,2 m is (zo is door het Ministerie van Justitie aangegeven in het
Interdepartementale Overleg) gekozen vanwege het gevaar van het over een balustrade
kunnen vallen bij het in bedwang houden van een gedetineerde.
Lid 2
Als de vloer hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer of boven het aansluitende
terrein of het aansluitend water, kan een vrije val van een dergelijke hoogte ernstigere
gevolgen hebben dan bij een lage hoogte. Daarom moet de vloerafscheiding in die
situaties minimaal 1,2 m hoog zijn (in plaats van 1 m). Deze hogere eis is mede gegeven
omdat bij dergelijke hoogteverschillen om psychologische redenen, vooral bij mensen
met hoogtevrees, behoefte blijkt te bestaan aan een hogere afscheiding [1].
Lid 3
Ter plaatse van een raam mag de afscheiding (veelal genoemd borstwering) lager zijn
(0,85 m), omdat een raam op zichzelf al een zekere mate van bescherming tegen het naar
beneden vallen biedt. Bovendien zal zich daar in de regel ook een vensterbank bevinden
die de afscheiding verbreedt. Deze verbreding draagt (ook) bij tot bescherming tegen het
naar beneden vallen [1].
Om voor de lezer expliciet te maken dat ook bij een te openen raam een verlaagde
borstwering mag zijn toegepast, is per 1 januari 2003 bepaald dat een raam mag kunnen
worden geopend (‘al dan niet beweegbaar’). Bij de wijziging van het Bouwbesluit in
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2005 [3] is echter voorgesteld ‘al dan niet’ te vervangen door ‘niet’, omdat zodoende
rekening werd gehouden met het veiligheidsprincipe uit de model-bouwverordening van
voor 1992 en het recht zou doen aan de noodzaak de veiligheid bij te openen ramen ook
voor de steeds hoger wordende gebouwen te waarborgen. In de praktijk blijkt bij een te
openen raam lang niet altijd een vensterbank te worden toegepast. Om de beoogde
veiligheid te waarborgen zou dan bij een te openen raam zonder vensterbank de
borstwering niet 0,85 m maar ten minste 1 m hoog moeten zijn. Het OPB was echter van
oordeel dat dat voorstel teveel ontwerpbelemmeringen tot gevolg zou hebben waarop
VROM besloot deze wijziging (nog) niet in werking te laten treden [4]. In deze situatie
heeft de praktijk dus de ontwerpvrijheid laten prevaleren boven de veiligheid van de
gebruiker. De situatie is dus nu zo dat de vloerafscheiding onder een raam 0,85 m mag
zijn, en dat die vloerafscheiding (de borstwering) niet beweegbaar mag zijn. Als het raam
(de vensterbank) lager zit, mag een deel van het raam als vloerafscheiding worden
meegerekend mits het raam niet beweegbaar is (en natuurlijk mits het raam sterk genoeg
is om de erop werkend krachten te weerstaan). Als het raam wel beweegbaar is moet een
doorvalbeveiliging (hekwerk of spijlen) worden aangebracht.
Lid 4
Deze bepaling maakt het mogelijk om tribunes te kunnen maken met voldoende
zichtmogelijkheid.
De minimale som van 110 cm voor breedte en hoogte van de afscheiding geeft voldoende
waarborg dat iemand die tegen de afscheiding valt, daar niet overeen slaat.
Bronnen
1. Stb. 1991,680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
4. Stb. 2005, 417
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Historie art. 2.17 (vloerafscheiding, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) is de functionele eis, gegeven in de
model-bouwverordening, dat een balustrade zodanig moet zijn dat er geen gevaar bestaat
voor het doorvallen van kleine kinderen, omgezet in prestatie-eisen. Bij de
totstandkoming van het Bouwbesluit 1992 zijn nadere keuzes gemaakt [1].
Met ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) is van kracht geworden dat voor de
celfunctie en de onderwijsfunctie voor speciaal onderwijs afwijkende eisen gelden [2].
Per 1 september 2005 zijn afwijkende eisen voor de bijeenkomstfunctie voor
kinderopvang ingevoerd [3].
Motivatie
Lid 1
De afscheiding mag zijwaarts op enige afstand van de rand van een vloer zijn geplaatst.
De opening die in dat geval ontstaat, mag echter niet de groot zijn om te voorkomen dat
gebruikers van een bouwwerk (met name kleine kinderen) door die opening naar beneden
vallen of daarin bekend raken. De gekozen afstand van 50 mm tussen de vloer en de
balustrade is in 1992 overgenomen uit de model-bouwverordening [1].
Lid 2, 3 en 4
De openingen in vloerafscheidingen mogen niet te groot zijn om te voorkomen dat
gebruikers van een bouwwerk er doorheen vallen of het als opstapmogelijkheid
gebruiken. Voor gebruiksfuncties waar de kans op de aanwezigheid van kinderen groot is
(woningen, kinderopvang, speciaal onderwijs, gebruiksfuncties mede bestemd voor
bezoekers) is de eis strenger, vanwege de omvang van de kindervoetjes. Voor
kinderopvang is integraal onderzocht welke eisen daaraan in Bouwbesluit 2003 zouden
moeten worden gesteld [4]. Bij dit onderzoek is aanbevolen om de breedte van de
openingen op 0,1 m te stellen.
Er is geen motivatie gevonden waarom de toelaatbare opening bij de celfunctie slechts
0,3 m mag zijn.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
4. M. van Overveld, W.F. de Gids, Bouwbesluit toegespitst op kinderopvang, in
opdracht van Stichting Waarborgfonds kinderopvang, 2002.
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Historie artikel 2.18 (vloerafscheiding, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) is de functionele eis, gegeven in de
model-bouwverordening, dat een balustrade zodanig moet zijn dat er geen gevaar bestaat
voor het overklauteren door kleine kinderen, met een kleine aanvulling overgenomen.
zijn de traditionele eisen voor het voorkomen van een opstapmogelijkheid van een
vloerafscheiding opgenomen.
Motivatie
Er moet worden voorkomen dat met name kleine kinderen makkelijk over een
voorgeschreven vloerafscheiding heen kunnen klimmen. De aanwezigheid in die
afscheiding van mogelijke steunpunten voor de voeten moet dan ook worden vermeden.
[1].
De eis is functioneel geredigeerd. Dat betekent dat de burgemeester en wethouders in
concrete gevallen moeten beoordelen of iets als een opstapmogelijkheid beschouwd moet
worden of niet.
Bronnen
1. Stb, 1991, 680
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Historie art. 2.19 (par. 2.3.2, vloerafscheiding, bestaande bouw)
Geschiedenis
Per 1 januari 2003 (conversie) is de functionele eis voor de vloerafscheiding in werking
getreden [1].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het van de rand van een vloer vallen, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.20 (vloerafscheiding, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn voor bestaande bouw de
nieuwbouweisen overgenomen, waarbij een groter hoogteverschil is gehanteerd als
grenswaarde (1 m in plaats van 0,6 m) [1].
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) zijn de situaties waarin een afscheiding
achterwege mag blijven uitgebreid. Ook is het niveauverschil waar beneden nog geen
afscheiding is vereist, verhoogd van 1 m naar 1,5 m [2].
Motivatie
Lid 1
Er is geen motivatie gevonden waarom niveauverschillen van 1,5 m, waarbij nog geen
vloerafscheiding nodig is, toegestaan werd bij de conversie in 2001 voor bij bestaande
bouw. Vermoedelijk is de grens opgetrokken omdat dit voor nieuwbouw toen ook is
gebeurd. Maar bij nieuwbouw werd als motivatie gegeven: “uit onderzoek naar niet tot
bewoning bestemming gebouwen is gebleken dat in de praktijk niveauverschillen van 1
m voorkomen zonder dat er sprake is van een gebruiksonveilige situatie”. Blijkbaar wordt
1,5 m voor bestaande bouw ook toelaatbaar geacht?
Lid 2 en 3
In bepaalde situaties is de aanwezigheid van een afscheiding bij een vloer ongewenst. Dat
is de reden dat per 1 januari 2003 het aantal situaties waarbij geen afscheiding is vereist,
is uitgebreid. [3] [4].
Bronnen
1. Bijlage bij nota MJZ 22D6015
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 1999, 619
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Historie art. 2.21 (vloerafscheiding, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn voor bestaande bouw de
nieuwbouweisen overgenomen waarbij een lagere hoogte werd toegestaan [1].
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [2] zijn de volgende wijzigingen van kracht
geworden:
• Bij de eis dat de vloerafscheiding onder een raam 0,6 m mag zijn is toegevoegd dat
dit een ‘al dan niet beweegbaar’ raam mag zijn.
• Lid 4 dat regelt dat de vloerafscheiding voor alle gebruiksfuncties slechts 0,6 m hoog
hoeft te zijn indien de som van die hoogte en de breedte van een horizontaal vlak op
die hoogte ten minste 1 m is.
Motivatie
Lid 1 en lid 2
De eisen met betrekking tot hoogte van de afscheiding komen wat doelstelling betreft
overeen met die voor de nieuwbouw, maar wijken wat prestatie betreft daarvan af. De
reden hiervoor is dat voor een aanzienlijk deel van de bestaande bouw de hogere eis van
nieuwbouw nooit heeft gegolden. Het voorschrijven van die hogere eis voor de bestaande
bouw zou derhalve toen (in 1992) een aanschrijvingsgrond hebben opgeleverd, waarvan
de kosten en het nadeel van inbreuk op een verworven recht, niet in redelijke verhouding
zouden staan tot de daarvan te verwachten grotere veiligheid [2].
Lid 2
Er is geen motivatie gevonden waarom bij de conversie van 2001 (van kracht geworden
per 1 januari 2003) is bepaald dat een raam mag kunnen worden geopend (‘al dan niet
beweegbaar’). Vermoedelijk om ontwerpvrijheid te kunnen bieden, zoals dit ook voor
nieuwbouw is gebeurd.
Lid 3
Er is geen motivatie gevonden waarom een minimale som van 1 m voor breedte en
hoogte van de afscheiding voldoende waarborg biedt dat iemand die tegen de afscheiding
valt niet daar overheen slaat.
Bronnen
1. Bijlage bij nota MJZ 22D6015
2. Stb. 2001, 410
3. Stb, 1991, 680
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Historie art. 2.22 (vloerafscheiding, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn voor bestaande bouw de
nieuwbouweisen overgenomen waarbij bredere openingen werden toegestaan[1].
Per 1 september 2005 zijn afwijkende eisen voor de bijeenkomstfunctie voor
kinderopvang ingevoerd [2].
Motivatie
Lid 1 en lid 2
De eisen met betrekking tot openingen in een afscheiding komen wat doelstelling betreft
overeen met die voor de nieuwbouw, maar wijken wat prestatie betreft daarvan af. De
reden hiervoor is dat voor een aanzienlijk deel van de bestaande bouw de hogere eis van
nieuwbouw nooit heeft gegolden. Het voorschrijven van die hogere eis voor de bestaande
bouw zou derhalve toen (in 1992) een aanschrijvingsgrond hebben opgeleverd, waarvan
de kosten en het nadeel van inbreuk op een verworven recht, niet in redelijke verhouding
zouden staan tot de daarvan te verwachten grotere veiligheid [3].
Lid 2
De grenswaarde voor breedte van de opening voor de kinderopvang voor kinderen jonger
dan 4 jaar is op verzoek van de branche voor de bestaande bouw gelijkgesteld aan die
voor de nieuwbouw [2]. . Voor kinderopvang is integraal onderzocht welke eisen daaraan
in Bouwbesluit 2003 zouden moeten worden gesteld [3]. Bij dit onderzoek is aanbevolen
om de breedte van de openingen op 0,1 m te stellen.
Bronnen
1. Bijlage bij nota MJZ 22D6015
2. Stb. 2005, 1
3. Stb, 1991, 680
4. M. van Overveld, W.F. de Gids, Bouwbesluit toegespitst op kinderopvang, in
opdracht van Stichting Waarborgfonds kinderopvang, 2002.
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Historie art. 2.23 (par. 2.4.1, overbrugging van hoogteverschillen, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Per 1 januari 2003 is de functionele eis voor het overbruggen van hoogteverschillen in
werking getreden [1].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.24 (overbrugging van hoogteverschillen, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt. De modelbouwverordening ging ervan uit dat in een woning alle voor mensen toegankelijke
ruimten bereikbaar moesten zijn door middel van een trap, als het hoogteverschil ten
opzichte van het peil (is de door B&W vastgestelde hoogte ter plaatse van de toegang)
groter was dan 0,2 m. Voor niet tot bewoning bestemde gebouwen was de mogelijkheid
tot het stellen van een nadere eis opgenomen. In het Bouwbesluit is de verplichting tot het
aanbrengen van een trap beperkt tot de essentiële ruimten en is het voorschrift gegeven
voor vaste trappen [1].
Per 1 januari 2003 (fase 2) is de lichte industriefunctie vrijgesteld van deze eisen [1].
Bovendien is bepaald dat in plaats van een trap ook een hellingbaan (die geschikt is voor
rolstoelgebruikers) mag worden gemaakt. Gelijktijdig zijn de eisen voor ondergeschikte
trappen zoals kelder- en vlizotrappen afgeschaft.
Per 1 september 2005 is de reikwijdte van het artikel uitgebreid naar vloeren van ‘een
verkeersroute die deze ruimten verbindt’ [2].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
De eis voor het treffen van voorzieningen voor het overbruggen van hoogteverschillen
geldt alleen voor hoogteverschillen tussen bepaalde vloeren binnen een bouwwerk en
tussen die vloeren en het aansluitende terrein. Dit betreffen ruimten die een primaire
functie hebben (verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte en een route
naar een dergelijke ruimte).Voor vloeren van andere ruimten, zoals bijvoorbeeld een
bergruimte of een route voor het bereiken van de (overloop van de) bergruimte, geldt het
voorschrift dus niet. Dat betekent dat naar dergelijke ruimten geen trap hoeft te worden
gemaakt, of, indien wel een trap is gemaakt, deze niet behoeft te voldoen aan de in artikel
2.24 gegeven voorschriften [3] [4].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2005, 1
3. Stb, 1991, 680
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Historie art. 2.25 (par. 2.4.2, overbrugging van hoogteverschillen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn voor bestaande bouw de
nieuwbouweisen overgenomen waarbij is uitgegaan van een groter hoogteverschil voor
het moeten aanbrengen van een trap of hellingbaan. In de model-bouwverordening waren
nauwelijks eisen opgenomen [1].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.26 (overbrugging van hoogteverschillen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn voor bestaande bouw de
nieuwbouweisen overgenomen waarbij is uitgegaan van een groter hoogteverschil voor
het moeten aanbrengen van een trap of hellingbaan [1]. In de model-bouwverordening
waren nauwelijks eisen opgenomen.
Per 1 september 2003 (fase 2) is de lichte industriefunctie vrijgesteld van deze eisen [2].
Bovendien is bepaald dat in plaats van een trap ook een hellingbaan (die geschikt is voor
rolstoelgebruikers) mag worden gemaakt. Gelijktijdig zijn de eisen voor ondergeschikte
trappen zoals kelder- en vlizotrappen afgeschaft.
Per 1 september 2005 is de reikwijdte van het artikel uitgebreid naar vloeren van ‘een
verkeersroute die deze ruimten verbindt’ [3].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
De eis voor het treffen van voorzieningen voor het overbruggen van hoogteverschillen
geldt alleen voor hoogteverschillen tussen bepaalde vloeren binnen een bouwwerk en
tussen die vloeren en het aansluitende terrein. Dit betreffen ruimten die een primaire
functie hebben (verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte en een route
naar een dergelijke ruimte).Voor vloeren van andere ruimten, zoals bijvoorbeeld een
bergruimte of een route voor het bereiken van de (overloop van de) bergruimte, geldt het
voorschrift dus niet. Dat betekent dat naar dergelijke ruimten geen trap hoeft te worden
gemaakt, of, indien wel een trap is gemaakt, deze niet behoeft te voldoen aan de in artikel
2.24 gegeven voorschriften [3] [4]. De grenswaarde (0,22 m) is vrijwel gelijk aan die van
nieuwbouw (0,21 m).
Bronnen
1. Bijlage bij nota MJZ 22D6015
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
4. Stb, 1991, 680
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Historie art. 2.27 (par. 2.5.1, trap, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening [1]. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.28 (trap, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [1] zijn de volgende wijzigingen van kracht
geworden:
• De zwaardere eisen van kolom B van tabel 2.28a zijn ook van toepassing verklaard
op trappen die een verblijfsgebied van woongebouwen ontsluit waarbij de totale
vloeroppervlakte aan verblijfsgebied die is aangewezen op de trap groter is dan 600
m2.
• De minimale afmetingen van de aantrede en optrede van trappen in woningen zijn
aangescherpt.
• De ‘struikelformule’ van artikel 5 lid en artikel 177 lid 3 uit het Bouwbesluit 1992 is
geschrapt.
• De minimum breedte van trappen voor woonfuncties die aan kolom B van tabel 2.28a
moeten voldoen, is aangepast van 1,1 m tot 1,2 m.
• De vrije hoogte boven trappen van woonfuncties is aangescherpt van 2,1 naar 2,3 m.
• Er zijn ook eisen gesteld aan de afmetingen van trapvormige vloeren.
• De grenswaarde voor de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied die is
aangewezen op een voorgeschreven trap, is voor niet-woonfuncties afhankelijk
gemaakt van de bezettingsgraadklasse.
• Voor lichte industriefuncties gelden geen voorschriften.
Per 1 september 2005 [2] zijn de volgende wijzigingen van kracht geworden:
• De vrije hoogte boven trappen van niet-woonfuncties is eveneens aangescherpt van
2,1 naar 2,3 m.
• Een nieuw lid 11 is toegevoegd, met een eis voor de afmetingen van een noodtrap.
Motivatie
Bij het formuleren van de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 1992 was de
redenering dat een trap veilig of onveilig is. Op basis daarvan is geconcludeerd dat er
maximaal twee afmetingen denkbaar zijn. Trappen waarbij de kans dat deze gelijktijdig
in twee richtingen wordt gebruikt klein is (kolom A-trappen) en trappen waarbij die kans
groot is (kolom B-trappen). Aanvankelijk werd uitgegaan van vijf verschillende
afmetingen van trappen die in de model-bouwverordening waren voorgeschreven voor
een tot bewoning bestemd gebouw (woonfunctie). Op basis hiervan is een eerste keuze
gemaakt die ook van toepassing diende te zijn voor niet tot bewoning bestemde
gebouwen (onafhankelijk van de eisen die daaromtrent waren gesteld in de modelbouwverordening). Gelijktijdig is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid van
trappen [3]. Op basis van een in dit kader gedaan veldonderzoek is gebleken dat een
aantrede van 0,185 m niet aantoonbaar onveiliger (en ook niet veiliger) is dan een grotere
aantrede. De inde model-bouwverordening aangehouden afmetingen voor de minimale
hoogte van 2 m boven een trap van een woonfunctie is verhoogd tot 2,1 m (evenals dit
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was gedaan voor vrije doorgang voor een deur, de hoogte van een sanitaire ruimte en van
een verkeersruimte) en de maximale stijghoogte van 2,8 m is verhoogd naar 4 m.
In aanvulling hierop wordt de volgend nadere informatie gegeven:
• Trappen in woonfuncties waarvan aannemelijk is dat meer personen gelijktijdig en in
twee richtingen ervan gebruik zullen maken, moeten voldoen aan de zwaardere eisen
van kolom B. Hetzelfde geldt voor de koppeling aan de vloeroppervlakte aan
verblijfsgebied die op de trap is aangewezen aan de bezettingsgraadklasse voor nietwoonfuncties. Deze koppeling betekent praktisch dat wanneer meer dan 50 personen
gebruiken moeten kunnen maken van een trap, de trap aan zwaardere eisen moet
voldoen dan wanneer het aantal personen geringer is.
• De zwaardere eisen van kolom B van tabel 2.28a waren al van toepassing op een trap
die een gebruiksoppervlakte aan woningen ontsloot van 270 m2. Dit was een vertaling
van de in de model-bouwverordening [1] aangegeven grenswaarde van drie
woningen. Het in Bouwbesluit 2003 opnemen van een grenswaarde van 600 m2 op
verblijfsgebiedniveau is daarmee een verlaging van het niveau. Vermoedelijk is dat
een gevolg van het afstemmen van woningbouw op utiliteitsbouw, waarbij voor
woningbouw kennelijk is uitgegaan van een bezettingsgraadklasse B4.
• Met het oog op het groeiend aantal ouderen dat ook langer thuis zal wonen en om
voortijdige aanpassing van de gebruiksfunctie te voorkomen, zijn de aantrede en
optrede van trappen in woningen aangescherpt. Hiermee wordt een betere
beloopbaarheid van deze trappen verkregen. Om deze reden is ook de breedte van de
trap in woningen aangescherpt.
• Ook trapvormige constructies als zitkuilen, tussenvloeren, tribunes in sportzalen of
bioscopen, moeten aan enige gebruiksveiligheidseisen voldoen (lid 4).
• De vrije hoogte van de trap (2,3 m) is vooral van belang bij het afdalen van de trap
(bij het bestijgen van de trap heeft men de neiging om iets voorovergebogen te
lopen).
• De minimum breedte van het tredevlak van trappen die vallen onder kolom B is ten
minste 0,17 m. Dit betekent dat zo’n trap praktisch gesproken niet als wenteltrap kan
worden uitgevoerd wegens de grote diameter van de spil die daarvoor nodig is.
• De keuze van de bredere maat van 1,2 m voor een B-trap is niet verklaarbaar. Te
meer omdat de grenswaarde waarbij deze trappen nodig zijn fors is verhoogd.
• Bij het bepalen van de breedte moeten de leuningen buiten beschouwing worden
gelaten. De breedte van de trap wordt dus gemeten tussen de trapafscheidingen. De
aan de vloerafscheiding bevestigde leuning valt wel binnen die breedte. Praktisch kan
dat als volgt worden gezien. De vereiste trapbreedte is vooral daar vereist waar een
persoon die de trap op of af loopt de grootste breedte inneemt. Dat is in het algemeen
bij de schouderpartij, of onder de heup (wanneer een boodschappentas gedragen
wordt). De leuning bevindt zich doorgaans op een hoogte waar het menselijk lichaam
minder ruimte in beslag neemt.
• Voor een noodtrap zijn lichtere eisen van toepassing dan voor een gewone trap (lid
11).
Bronnen
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3. P.V. Heimplaetzerm L.H.J. Goossens, Haalbaarheidsonderzoek ‘Veilige trappen’,
TU-Delft, 1985
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Historie art. 2.29 (trap, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) is het principe van de verplichte
aanwezigheid van een trapbordes bij een woonfunctie overgenomen van de modelbouwverordening. De afmetingen zijn daarbij aangepast [1].
Motivatie
Een bordes aan de bovenzijde van een voorgeschreven trap is nodig opdat gebruikers
veilig kunnen overgaan van diagonale naar horizontale voortbeweging en zonodig even
kunnen rusten. Direct bovenaan de trap mag geen constructieonderdeel, zoals een deur,
zijn geplaatst.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
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Historie art. 2.30 (trap, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen die gegeven zijn voor
een afscheiding van een trap zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de eisen die waren
opgesteld voor een vloerafscheiding.
Per 1 januari 2001 en 1 september 2005 zijn de voorschriften gewijzigd overeenkomstig
de wijzigingen die toen voor de vloerafscheiding werden doorgevoerd [1] [2].
Motivatie
Algemeen
De zijkanten van een voorgeschreven trap dienen evenzeer als de randen van een vloer te
zijn voorzien van een afscheiding. Zo’n afscheiding is pas bij een bepaald hoogteverschil
(1 m) nodig. Voor de trappen van de lichte industriefunctie en een bouwwerk geen
gebouw zijnde is geen afscheiding voorgeschreven.
Lid 1
In de model-bouwverordening gold voor een afscheiding van een trap van een
woonfunctie een hoogte van ten minste 0,85 m (op dezelfde plaats gemeten). Dit is
verlaagd naar 0,8 m, maar de reden hiervoor is niet bekend.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.31 (trap, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) is de eis geschrapt dat een trap die voldoet aan
kolom B aan beide kanten van de trap een leuning moet hebben [1].
Motivatie
Algemeen
Teneinde de kans op het van de trap vallen te beperken, is het wenselijk dat gebruikers
van een trap zich kunnen vasthouden. Om die reden is voorgeschreven dat een trap
voorzien is van een leuning over de gehele lengte van de trap. Bij trappen van geringe
helling bestaat hieraan weinig behoefte. De kans dat men van zo’n trap valt is gering.
Daarom zijn zulke trappen uitgezonderd.
Een leuning aan slechts één zijde van de trap wordt voldoende veilig geacht, ook als het
om een (brede) trap gaat waarbij bezoekers elkaar op die trap moeten kunnen passeren.
Lid 1
In de model-bouwverordening was de minimale hoogte van de bovenkant van de leuning
0,85 m. Deze waarde is in het Bouwbesluit gesteld op 0,8 m. Tevens is in het
Bouwbesluit aangegeven dat in bepaalde situaties geen leuning vereist is
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.32 (trap, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de toestandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Per 1 januari 2003 (fase 2) is de eis alleen van toepassing verklaard op woningen en
woongebouwen [1].
Motivatie
Een buitentrap kan bij slechte weersomstandigheden al snel slecht begaanbaar en
daardoor onveilig zijn. Daarom is bepaald dat een trap die een gebruiksfunctie ontsluit
moet liggen in een besloten ruimte.
In de model-bouwverordening [1] gold de eis voor elke trap die toegang gaf tot een
gebouw, met uitzondering van een tuintrap waarmee geen grotere hoogte werd overbrugd
dan één bouwlaag. In het Bouwbesluit werd de eis gesteld voor slechts één toegang van
een gebouw.
Dit voorschrift geldt alleen als de trap hoger is dan 1,5 meter. Een trap met een
tussenbordes op 1,5 m hoogte hoeft daarom níet in een besloten ruimte te liggen. In de
model-bouwverordening gold de eis niet voor een trap die vanaf het aansluitende terrein
niet hoger was dan 7 treden. Dit is in het Bouwbesluit vertaald in 1,5 m. De tekst van het
Bouwbesluit bleek echter voor tweeërlei uitleg vatbaar. De tweede niet bedoelde uitleg
was dat de trap zelf niet hoger mocht zijn dan 1,5 m. In Bouwbesluit 2003 is concreet de
uitleg aangegeven.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.33 (par. 2.5.2, trap, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de afmetingen van de trap voor
bestaande bouw vastgesteld [1].
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
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Historie art. 2.34 (trap, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de afmetingen van de trap voor
bestaande bouw vastgesteld.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [1] zijn de volgende wijzigingen van kracht
geworden:
• Er zijn ook eisen gesteld aan de afmetingen van trapvormige vloeren.
• Voor de lichte industriefunctie gelden geen voorschriften.
Motivatie
De eisen waaraan een trap in een bestaand bouwwerk moet voldoen, wijken sterk af van
die waaraan een trap in de nieuwbouw moet voldoen. Reden hiervoor is dat de
desbetreffende eisen in de loop der tijd uit het oogput van zowel veiligheid als
bruikbaarheid zijn aangescherpt, aangezien is gebleken dat op trappen een niet gering
aantal ongevallen, soms met dodelijke afloop, plaatsvindt. Zou een trap in de bestaande
voorraad aan de voor de nieuwbouw geldende eisen moeten voldoen, dan zouden de
daaruit voortvloeiende kosten veelal geenszins in redelijke verhouding staan tot de
grotere veiligheid en bruikbaarheid van die trap. Immers, een trap die aan de nieuwbouweisen voldoet, vergt aanzienlijk meer plaatsingsruimte, die in een bestaand bouwwerk
doorgaans niet aanwezig is [2].
Voor afmetingen van trappen waren in oudere verordeningen een beperkt aantal
voorschriften gegeven. Zo was in de oude bouwverordening van Amsterdam een breedte
van een trap voorgeschreven van ten minste 0,65 m gemeten tussen de bomen. Hiervan is
een breedtemaat van 0,7 m (inclusief bomen) van afgeleid. Waar de achtergronden van de
aan- en optreden op zijn gebaseerd is niet bekend; vermoedelijk zijn deze indertijd
gebaseerd op onderzoeksgegevens. De B-trap is niet voorgeschreven voor bestaande
bouw, omdat een bredere trap veeleer uit een oogpunt van bruikbaarheid, dan uit een
oogpunt van veiligheid gewenst was. Zie ook [3].
Bronnen
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3. Bijlage bij nota MJZ 22D6015
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Historie art. 2.35 (trap, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen afgeleid van die van
nieuwbouweisen [1].
Motivatie
Een bordes aan de bovenzijde van een voorgeschreven trap is nodig opdat gebruikers
veilig kunnen overgaan van diagonale naar horizontale voortbeweging en zonodig even
kunnen rusten. Direct bovenaan de trap mag geen constructieonderdeel, zoals een deur,
zijn geplaatst.
Bronnen
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Historie art. 2.36 (trap, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor bestaande bouw
afgeleid van de nieuwbouweisen.
Per 1 januari 2001 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd [1]:
• De hoogte van de trap waarbij een afscheiding nodig is, is verhoogd van 0,6 m naar
1,5 m, overeenkomstig de wijziging die toen voor de vloerafscheiding werd
doorgevoerd.
• De werkingssfeer is uitgebreid tot alle woonfuncties (terwijl het in 1992 alleen voor
woongebouwen gold).
Per 1 september 2005 zijn afwijkende eisen voor de bijeenkomstfunctie voor
kinderopvang ingevoerd [2].
Motivatie
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de nieuwbouweisen
overgenomen waarbij voor de grenswaarde van de hoogte is uitgegaan van 0,6 m en voor
de opening tussen een afscheiding en een trap is uitgegaan van de breedte van 0,05 m die
bij nieuwbouw geldt.. In de model-bouwverordening [2] waren geen concrete eisen
opgenomen. Door TNO is onderzocht in hoeverre de afscheiding van een bestaande
gemeenschappelijke trap voldeed aan de voor het Bouwbesluit opgestelde concepteisen
voor woningbouw [3].
Er is geen motivatie gevonden waarom per 1 januari 2001 de werkingssfeer is uitgebreid
naar alle woonfuncties. Als motivatie waarom een afscheiding in 1992 alleen gold voor
woongebouwen werd gegeven: “Voor bestaande woningen wordt de aanwezigheid van
trapafscheidingen en leuningen niet vereist, omdat die voorzieningen in de bestaande
woningvoorraad nogal eens blijken te ontbreken. Indien trappen in de bestaande
woningvoorraad alsnog zouden moeten worden voorzien van afscheidingen en leuning,
zouden de daaraan verbonden kosten niet opwegen tegen de daarmee te bereiken grotere
veiligheid” [4].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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3. H.S. Buitenkamp, A. Mooiman, Vergelijking van de, in het voorontwerp
Bouwbesluit opgenomen, eisen inzake trapafscheidingen met de situatie zoals in
de bestaande bouw is aangetroffen, TNO-rapport, 1989.
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Historie art. 2.37 (trap, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor bestaande bouw
afgeleid van de nieuwbouweisen.
Per 1 januari 2001 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd [1]:
• De hoogte van de trap waarbij een leuning nodig is, is verhoogd van 0,6 m naar 1,5
m, overeenkomstig de wijziging die toen voor de vloerafscheiding werd doorgevoerd.
• De werkingssfeer is uitgebreid tot alle woonfuncties (terwijl het in 1992 alleen voor
woongebouwen gold).
Motivatie
De eisen waaraan een bestaande leuning moet voldoen zijn afgeleid van de
nieuwbouwvoorschriften met aangepaste maten. Het is niet bekend waarop deze
aangepaste maten op gebaseerd zijn.
Er is geen motivatie gevonden waarom de werkingssfeer is uitgebreid naar alle
woonfuncties. Als motivatie waarom een afscheiding in 1992 alleen gold voor
woongebouwen werd gegeven: “Voor bestaande woningen wordt de aanwezigheid van
trapafscheidingen en leuningen niet vereist, omdat die voorzieningen in de bestaande
woningvoorraad nogal eens blijken te ontbreken. Indien trappen in de bestaande
woningvoorraad alsnog zouden moeten worden voorzien van afscheidingen en leuning,
zouden de daaraan verbonden kosten niet opwegen tegen de daarmee te bereiken grotere
veiligheid” [2].
Bronnen
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Historie art. 2.38 (par. 2.6.1, hellingbaan, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening [1]. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
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Historie art. 2.39 (hellingbaan, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de afmetingen
van de hellingbaan opgenomen.
Motivatie
Het doel van dit artikel is te verzekeren dat de afmetingen van een vereiste hellingbaan
zodanig zijn, dat gebruikers daarvan op veilige wijze gebruik kunnen maken.
De afmetingen van een hellingbaan zijn ontleend aan [1]. De vereiste helling was strenger
dan de helling van 1:10 die in de model-bouwverordening was voorgeschreven. Ook was
in de model-bouwverordening niet bepaald tot welke hoogte een hellingbaan zonder
tussenvloer (bordes) mocht worden gemaakt. In de model-bouwverordening was als eis
opgenomen dat een hellingbaan een stroef oppervlak moest hebben. TNO heeft
onderzocht of stroefheid op een nat oppervlak in voldoende mate meetbaar kan zijn. Dit
bleek niet het geval te zijn. Daarom is in het Bouwbesluit geen stroefheidseis
opgenomen.
De voorgeschreven minimum breedte van 1,1 m waarborgt dat er ook bij plaatsing van
twee leuningen voldoende ruimte is voor het voortbewegen van een rolstoel.
De maximum hoogte die door middel van een hellingbaan mag worden overbrugd is 1 m.
Voor grotere hoogteverschillen moet men dus meer dan één hellingbaan aanleggen, dan
wel een trap of een lift.
Met het oog op de door de rolstoelgebruiker te leveren inspanning moet de helling
flauwer zijn naarmate het hoogteverschil groter is. Zo dient bij een hoogteverschil van 1
m de helling 1:20 te zijn, wat een lengte van de hellingbaan betekent van 20 m.
Bronnen
1.
Geboden toegang (voorloper van het Handboek voor toegankelijkheid)
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Historie art. 2.40 (hellingbaan, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de afmetingen
van een hellingbaanbordes opgenomen.
Motivatie
Een bordes aan de bovenzijde van een voorgeschreven trap is nodig opdat
rolstoelgebruikers desgewenst even kunnen rusten en zonodig kan draaien in de gewenste
richting. Hiervoor is een grotere oppervlakte nodig dan voor een trapbordes. Deze
afmetingen zijn ontleend aan [1].
Bronnen
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Geboden toegang (voorloper van het Handboek voor toegankelijkheid)
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Historie art. 2.41 (hellingbaan, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Per 1 januari 2001 en 1 september 2005 zijn de voorschriften gewijzigd overeenkomstig
de wijzigingen die toen voor de vloerafscheiding en de trapafscheiding werden
doorgevoerd [1] [2].
Motivatie
Het met een rolstoel van de rand van een hellingbaan storten kan ook op een lagere
hoogte ernstig letsel toebrengen. Daarom is in het eerste lid voor beide zijkanten een
afscheiding voorgeschreven die zich uitstrekt over het gehele beloop van de hellingbaan.
De eis voor deze afscheiding is waarschijnlijk gebaseerd op [3].
Het komt ook voor, dat een zijkant van een hellingbaan op een grotere hoogte ligt dan 1
m, bijvoorbeeld wanneer deze een opvolgend onderdeel vormt in een reeks van
hellingbanen die naar een grotere hoogte dan 1 m leiden. Voorzover deze zijkant ligt op
een hoogte van meer dan 1 m boven een aan de neerwaartse voortzetting van de aan die
zijkant grenzende vloer of het daaraan aansluitende terrein, geldt voor de hoogte van de
afscheiding langs (dat deel van) die zijkant een minimum-hoogte van 85 cm. Deze hoogte
is waarschijnlijk ontleend aan [3].
Bronnen
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Historie art. 2.42 (par. 2.6.1, hellingbaan, bestaande bouw)
Geschiedenis
De voorschriften gegeven in het Bouwbesluit 1992 zijn ten dele gebaseerd op de
modelbouwverordening [1]. Bij de totstandkoming zijn nadere keuzes gemaakt.
Motivatie
Het voorschrift is gegeven met het oogmerk om de kans op ernstig letsel ten gevolge van
het zich stoten of vallen als gevolg van verschillen in hoogte tussen vloeren of tussen een
vloer en het aansluitende terrein, tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum te
beperken.
Bronnen
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Historie art. 2.43 (hellingbaan, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de afmetingen
van de hellingbaan voor bestaande bouw opgenomen.
Motivatie
Voor de helling van een bestaande helingbaan is de eis overgenomen uit de modelbouwverordening. De grenswaarde voor de breedte is vermoedelijk gebaseerd op de
breedte die nodig is om een rolstoel handmatig voort te bewegen op een hellingbaan door
aan beide zijden gebruik te maken van een leuning op de afscheiding van die hellingbaan.
Vermoedelijk is dit ontleend aan [1].
Gelet op het feit dat vroeger bij het stellen van eisen aan hellingbanen nauwelijks of geen
rekening is gehouden met het zelfstandig gebruik daarvan door gehandicapten, wijken de
eisen af van de nieuwbouweisen. De reden hiervoor is dat, indien achteraf alsnog zou
moeten worden voldaan aan de nieuwbouweisen, de kosten niet in redelijke verhouding
zouden staan tot de daarmee te bereiken grotere veiligheid en bruikbaarheid [2].
Bronnen
1. Geboden toegang (voorloper van het Handboek voor toegankelijkheid)
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Historie art. 2.44 (hellingbaan, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de afmetingen
van een hellingbaanbordes voor bestaande bouw opgenomen [1].
Motivatie
De minimale breedte van een bordes is gelijk gesteld aan de minimale breedte van een
hellingbaan. Vermoedelijk is hier gekozen voor de laagst denkbare eis.
Bronnen
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Historie art. 2.45 (hellingbaan, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de afscheiding
van een hellingbaanbordes voor bestaande bouw opgenomen.
Per 1 september 2005 zijn de eisen voor een afscheiding van een hellingbaan bij de
kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar voor de bestaande bouw gelijk gesteld aan
die voor nieuwbouw [1].
Motivatie
Voor een hellingbaan zijn de eisen van een vloerafscheiding aangehouden, waarbij voor
de hoogte is volstaan met 0,6 m. Waarop deze eis gebaseerd is niet bekend. Waar geen
afscheiding is vereist, is een afrijbeveiliging voorgeschreven. De afmetingen daarvan zijn
ontleend aan [2].
De eisen voor kinderopvang zijn gebaseerd op [3].
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
2. Geboden toegang (voorloper van het Handboek voor toegankelijkheid)
3. M. van Overveld, W.F. de Gids, Bouwbesluit toegespitst op kinderopvang, in
opdracht van Stichting Waarborgfonds kinderopvang, 2002.
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Historie art. 2.46 (par. 2.7.1, elektriciteits- en noodstroomvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 1 januari 2003 (conversie) is de functionele eis voor de veilige voorziening voor
elektriciteit en noodstroom in werking getreden [1].
Motivatie
Voor de meeste gebouwen geldt dat het uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk is dat ze
beschikken over een voorziening voor elektriciteit. Dit is nodig om te voorkomen dat
gebruikers andere energiedragers dan elektrische stroom gaan gebruiken voor de voeding
van verlichting of andere apparatuur. Er zit echter ook een belangrijke
brandveiligheidscomponent in, omdat een niet goed aangelegde voorziening voor
elektriciteit kan leiden tot brand.
Het spreekt daarom vanzelf dat de voorziening voor elektriciteit zelf ook veilig moet zijn.
Bronnen
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Historie art. 2.47 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn eisen voor de aanwezigheid
van een elektriciteits- en noodstroomvoorziening geïntroduceerd.
Met ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) zijn de volgende wijzigingen van
kracht geworden [1]:
• Voor wat betreft de overige gebruiksfunctie wordt een elektriciteitsvoorziening alleen
voorgeschreven voor een ‘overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een
GO>50 m2’ en voor een ‘overige gebruiksfunctie voor het stallen van
motorvoertuigen, gelegen onder het meetniveau’. Voor een lichte industriefunctie is
geen elektriciteitsvoorziening vereist.
• Er is een lid 2 toegevoegd dat regelt dat er een voorziening voor noodstroom moet
zijn indien de verlichtingsinstallatie volgens art. 2.59, moet zijn aangesloten op een
voorziening voor noodstroom (afstemming met verlichtingseisen).
Motivatie
Lid 1
Een elektrische installatie is voor de meeste gebruiksfuncties voorgeschreven. Onder de
gebruiksfuncties waarvoor geen elektrische installatie is voorgeschreven vallen
bijvoorbeeld opslagloodsen, abri’s, (bovengrondse) garages bij woningen. Indien er in
deze uitzonderingsgevallen een lift aanwezig is, is er om die reden toch een elektrische
installatie. Het is derhalve niet nodig in dergelijke gevallen een elektrische installatie
voor te schrijven.
Dat een klein gebouw ten dienste van het vervoer van personen, zoals een abri, geen
elektriciteitsvoorziening hoeft te hebben is ontleend aan het Metroreglement [2]
Lid 2
Als het Bouwbesluit eist (art. 2.59) dat een verlichtingsinstallatie moet zijn aangesloten
op een voorziening voor noodstroom, dan moet er (impliciet) een voorziening voor
noodstroom aanwezig zijn. Het tweede lid van artikel 2.47 maakt deze eis expliciet.
Bronnen
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Historie art. 2.48 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de
aansluitmogelijkheid van een elektriciteitsvoorziening geïntroduceerd.
Deze eisen zijn per 1 januari 2003 (fase 2) op alle utiliteitsbouw-gebruiksfuncties van
toepassing verklaard [1]. Per januari 2003 is de grondslag voor de plaats van de
meterruimte (die voldoet aan artikel 4.66) ten opzichte van de toegang van de woning
gewijzigd. Om die reden is het voorschrift voor woonfuncties verplaatst van hoofdstuk 4
naar hoofdstuk 2. Voor andere gebruiksfuncties is niet langer een voorschrift gegeven.
Motivatie
Algemeen uitgangspunt is dat een voorziening voor elektriciteit pas veilig is als hij is
aangesloten op het distributienet van elektriciteit en niet op een andere stroombron.
Een veilige aansluiting van de voorziening voor elektriciteit op het distributienet is
mogelijk als er een meterruimte is die daarvoor geschikt is.
De aansluitmogelijkheid van de voorziening voor elektriciteit op het distributienet moet
dus in de meterruimte liggen.
Voorschriften omtrent de daadwerkelijke aansluiting (en de beschikbaarheid over
energie) zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.49 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de veiligheid van
een elektriciteits- en noodstroomvoorziening geïntroduceerd.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [1] zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
• De verwijzing naar de Model-aansluitvoorwaarden is vervangen door verwijzing naar
NEN-normen (aanwezen via Regeling Bouwbesluit).
• Lid 3 is toegevoegd.
Motivatie
Lid 1 en lid 2
Met het voldoen aan de in de Regeling Bouwbesluit aangewezen normen wordt
gerealiseerd dat elektriciteits- en noodstroomvoorzieningen veilig en van voldoende
omvang zijn. Alle installaties, ook die niet in het Bouwbesluit zijn voorgeschreven
moeten aan deze voorschriften voldoen. Zie verder historie Ministeriële Regeling [2].
Lid 3
Noodverlichting is noodzakelijk met het oog op diverse calamiteiten, waaronder een
brand. Een ruimte waarin een brand begint moet in het algemeen binnen 60 seconden
ontruimd kunnen zijn. Om op tijd te kunnen vluchten moet de noodverlichting snel
aanspringen omdat vluchten binnen een ruimte zonder verlichting niet goed mogelijk is.
Vandaar de aanspreektijd van maximaal 15 seconden.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Toelichting Regeling Bouwbesluit, Stcr. 2005, 163
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Historie art. 2.50 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn eisen bij verbouw voor een
verlichtingsinstallatie voor utiliteitsgebouwen opgenomen [1].
De nieuwbouwvoorschriften voor de verlichtingsinstallatie (artikel 180) bevatten eisen
voor aansluiting op noodstroom. Daarom breidde het geconverteerde Bouwbesluit (met
ingang 1 januari 2003) dit verbouw-artikel uit naar de artikelen die bij het onderdeel
elektriciteits- en noodstroomvoorziening over noodstroom gaan [2].
Omdat met ingang van 1 juli 1997 de eis van kracht werd dat ook de
verlichtingsinstallatie van een liftkooi op een noodstroomvoorziening moet zijn
aangesloten, en deze eis ook ging gelden voor woonfuncties [3], liet het geconverteerde
Bouwbesluit (met ingang van 1 januari 2003) dit verbouw-artikel ook aansturen voor de
woonfunctie.
Motivatie
Voor de meeste bestaande gebouwen geldt dat het uit oogpunt van veiligheid
noodzakelijk is dat ze beschikken over een voorziening voor elektriciteit. Dit is nodig om
te voorkomen dat gebruikers andere energiedragers dan elektrische stroom gaan gebruik
voor de voeding van verlichting of andere apparatuur.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 1996, 444
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Historie art. 2.51 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 15 december 1995 werden de eisen voor niet-permanente bouwwerken voor
utiliteitsgebouwen van kracht (artikel 414a) [1]. Op grond van dit artikel moet de
verlichting van een tijdelijk utiliteitsbouwwerk aangesloten worden op noodstroom.
Het geconverteerde Bouwbesluit breidde (met ingang 1 januari 2003) dit artikel uit naar
de artikelen die bij het onderdeel elektriciteits- en noodstroomvoorziening over
noodstroom gaan. Bovendien liet het geconverteerde Bouwbesluit (met ingang van 1
januari 2003) ook woonfuncties onder dit artikel voor tijdelijke bouw vallen [2].
Motivatie
Er is geen motivatie gevonden waarom ook woonfuncties onder het artikel moeten vallen.
Immers: artikel 2.62 stuurt de woonfunctie niet aan.
Bronnen
1. Stb. 1995, 295
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.52 (par. 2.7.2, elektriciteits- en noodstroomvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 1 januari 2003 (conversie) is de functionele eis voor de elektriciteits- en
noodstroomvoorziening voor bestaande bouw in werking getreden [1].
Motivatie
Voor de meeste bestaande gebouwen geldt dat het uit oogpunt van veiligheid
noodzakelijk is dat ze beschikken over een voorziening voor elektriciteit. Dit is nodig om
te voorkomen dat gebruikers andere energiedragers dan elektrische stroom gaan gebruik
voor de voeding van verlichting of andere apparatuur.
Het spreekt daarom vanzelf dat de voorziening voor elektriciteit zelf ook veilig moet zijn.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.53 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de aanwezigheid
van een elektriciteits- en noodstroomvoorziening geïntroduceerd.
Met ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) is lid 2 toegevoegd [1].
Motivatie
Lid 2
Als het Bouwbesluit eist (art. 2.66) dat een verlichtingsinstallatie moet zijn aangesloten
op een voorziening voor noodstroom, dan moet er (impliciet) een voorziening voor
noodstroom aanwezig zijn. Het tweede lid van artikel 2.53 maakt deze eis expliciet.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.54 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de aanwezigheid
van de aansluitmogelijkheid van een elektriciteitsvoorziening voor bestaande bouw
geïntroduceerd [1].
Motivatie
Algemeen uitgangspunt is dat een voorziening voor elektriciteit pas veilig is als hij is
aangesloten op het distributienet van elektriciteit en niet op een andere stroombron.
Een veilige aansluiting van de voorziening voor elektriciteit op het distributienet is
mogelijk als er een meterruimte is die daarvoor geschikt is. Omdat voor bestaande bouw
geen meterruimte geëist wordt, kan dus ook niet geëist worden dat de
aansluitmogelijkheid van de voorziening voor elektriciteit op het distributienet in de
meterruimte moet liggen.
Voorschriften omtrent de daadwerkelijke aansluiting (en de beschikbaarheid over
energie) zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 2.55 (elektriciteits- en noodstroomvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de veiligheid van
een elektriciteits- en noodstroomvoorziening voor bestaande bouw geïntroduceerd.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd [1]:
• De verwijzing naar de Model-aansluitvoorwaarden is vervangen door verwijzing naar
NEN-normen (aanwezen via Regeling Bouwbesluit).
• Lid 3 is toegevoegd.
Motivatie
Lid 1 en lid 2
Met het voldoen aan de in de Regeling Bouwbesluit aangewezen normen wordt
gerealiseerd dat elektriciteits- en noodstroomvoorzieningen veilig en van voldoende
omvang zijn. Alle installaties, ook die niet in het Bouwbesluit zijn voorgeschreven
moeten aan deze voorschriften voldoen. Zie verder historie Ministeriële Regeling [2].
Lid 3
Noodverlichting is noodzakelijk met het oog op diverse calamiteiten, waaronder een
brand. Een ruimte waarin een brand begint moet in het algemeen binnen 60 seconden
ontruimd kunnen zijn. Om op tijd te kunnen vluchten moet de noodverlichting snel
aanspringen omdat vluchten binnen een ruimte zonder verlichting niet goed mogelijk is.
Vandaar de aanspreektijd van maximaal 15 seconden.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.56 (par. 2.8.1, verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 1 januari 2003 (conversie) is de functionele eis voor de verlichting in werking
getreden. [1]
Motivatie
Een bouwwerk moet bij calamiteiten, zoals brand, veilig kunnen worden verlaten. Dat
kan niet zonder verlichting. Daarnaast is een verlichtingsinstallatie nodig voor een sociaal
veilig gebruik.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.57 (verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de oorspronkelijke eisen voor
de verlichtingssterkte opgenomen. De eisen hadden betrekking op de verlichtingssterkte
van besloten ruimten van verkeersruimten, de toegankelijkheidssector en liftkooien, mede
ter bevordering van de sociale veiligheid.
Per ingang van 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) zijn deze eisen beperkt tot besloten
ruimten waardoor een rookvrije vluchtroute voert. Maar er is aan toegevoegd dat de
verlichting van de verblijfsruimte van utiliteitsgebouwen aan bepaalde eisen moet
voldoen mede in verband met de bruikbaarheid van de ruimten [1].
De voorschriften voor gebouwen ten dienste van het vervoer van personen zijn ontleend
aan het Metroreglement [2].
In het kader van afstemming van het Bouwbesluit op het Besluit Liften, werd per ingang
van 1 juli 1997 de eis van kracht dat ook de verlichtingsinstallatie van een liftkooi op een
noodstroomvoorziening moet zijn aangesloten, en dat deze eis ook ging gelden voor
woonfuncties [3]. Ook werd toen bepaald dat iedere liftkooi (en niet alleen een liftkooi in
een toegankelijkheidssector) een minimale verlichtingssterkte van 10 lux moet hebben.
Motivatie
Lid 1 t/m lid 3
De eis van 10 lux is gesteld met het oog op een veilig gebruik, en ook met het oog op
sociale veiligheid. De vereiste verlichtingssterkte voor cellen, onderwijsruimten en
sportruimten is, gezien de kenmerkende activiteiten in deze gebouwen en met het oog op
de bruikbaarheid, hoger dan 10 lux.
Bovenstaande uitgangspunten leiden ertoe dat de aanwezigheid van een
verlichtingsinstallatie noodzakelijk wordt geacht voor verblijfsruimten in vrijwel alle
utiliteitsgebouwen, voor de routes van voorgeschreven vluchtmogelijkheden en voor
liftkooien. Een verlichtingsinstallatie is niet vereist voor bijvoorbeeld ruimten van een
woonwagen en van een lichte industriefunctie. Verder is een verlichtingsinstallatie niet
vereist voor ruimten van kleine bovengrondse gebouwen (gebruiksoppervlakte < 50 m2)
voor het personenvervoer (zoals abri’s, bushaltes en kleine wachthuisjes bij stations), of
voor bovengrondse parkeergarages (met een gebruiksoppervlakte < 500 m2).
Lid 2
Besloten ruimten waardoor een rookvrije vluchtroute voert moeten, met het oog op
sociaal veilig gebruik, een verlichtingssterkte van tenminste 10 lux hebben. Voor nietbesloten ruimten geldt de overweging van sociale veiligheid niet en is alleen van belang
dat een gebouw bij een calamiteit, waaronder brand, snel en veilig verlaten.moet kunnen
worden. Hiervoor is 1 lux voldoende. Aangenomen wordt dat zowel het daglicht als het
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nachtelijke hemellicht een verlichtingssterkte van meer dan 1 lux hebben, zodat voor
niet-besloten ruimten waardoor een rookvrije vluchtroute voert, geen eisen m.b.t. de
verlichtingssterkte gelden.
Lid 4
Dit is een functionele eis voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Omdat voor deze
gebruiksfuncties niet op voorhand is aan te geven of en in hoeverre kunstlicht
noodzakelijk is voor een veilig gebruik, geeft het vierde lid een functionele eis.
Burgemeesters en wethouders hebben hiermee enige beleidsruimte bij het stellen van op
de situatie toegespitste voorschriften. Een bouwwerk dat niet is bestemd om in
nachtelijke uren door mensen te worden betreden, of dat zo is ingericht dat het
nachtelijke hemellicht of licht uit een andere niet tot het bouwwerk behorende lichtbron
voldoende is, hoeft geen verlichtingsinstallatie te hebben. Dat zou bijvoorbeeld het geval
kunnen zijn bij een aanlegsteiger of een open tribune.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 1996, 444
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Historie art. 2.58 (verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de verlichting
geïntroduceerd [1]. Hierbij werd ook bepaald dat een verlichtingsinstallatie aangesloten
moet zijn op de voorziening voor elektriciteit.
Motivatie
Een minimale verlichting is ook in van het daglicht afgesloten ruimten uit oogpunt van
veiligheid noodzakelijk.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.59 (verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de aansluiting
van de verlichting op noodstroom geïntroduceerd.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) werd van kracht dat voor een ondergronds
gelegen verblijfsgebied van een gebouw ten dienste van het vervoer van personen en voor
een grote ondergrondse parkeergarage een aansluiting op een noodstroomvoorziening
verplicht is [1].
Motivatie
Voor risicovolle situaties wordt een aansluiting op de elektrische installatie niet
voldoende betrouwbaar geacht en is een aansluiting op een voorziening van noodstroom
voorgeschreven.
Noodstroom is voorgeschreven voor grote verblijfsruimten met een hoge bezettingsgraad
in utiliteitsgebouwen, voor liftkooien, voor de routes van voorgeschreven
vluchtmogelijkheden (afhankelijk van de gebruiksfunctie) en voor bovengenoemde
overige gebruiksfuncties.
De eis ten aanzien gebouwen ten dienste van het personenvervoer is afkomstig uit het
Metroreglement [1]
Bronnen
1. Stb. 2001, 410 / Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.60 (verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de sterkte van
noodverlichting geïntroduceerd.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [1] is een volzin toegevoegd, waarin is
aangegeven op welke plaats de lichtsterkte moet worden gemeten. Hiermee is de
bepalingsmethode van de lichtsterkte expliciet vastgelegd.
Motivatie
Een verlichtingssterkte van 1 lux gedurende 1 uur wordt voldoende geacht, omdat het om
uitzonderlijke situaties gaat.
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.61 (verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn eisen voor bij verbouw voor
een verlichtingsinstallatie voor utiliteitsgebouwen opgenomen [1].
(Vermoedelijk ten onrechte is de eis niet aangestuurd voor de woonfunctie, immers:
artikel 2.50 wordt wel aangestuurd voor de woonfunctie.)
Motivatie
Een minimale verlichting is ook in van het daglicht afgesloten ruimten uit oogpunt van
veiligheid noodzakelijk.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.62 (verlichting, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 15 december 1995 werden de eisen voor niet-permanente bouwwerken voor
utiliteitsgebouwen van kracht (artikel 414a) [1].
Motivatie
Er is geen motivatie gevonden waarom de verlichtingsinstallatie van tijdelijke
woonfuncties niet aan de nieuwbouwvoorschriften hoeft te voldoen (daar waar dit voor
utiliteitsbouwwerken wel geëist wordt).
Bronnen
1. Stb. 1995, 295
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Historie art. 2.63 (par. 2.8.2, verlichting, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 1 januari 2003 (conversie) is de functionele eis voor de verlichtingsinstallatie voor
bestaande bouw in werking getreden. [1]
Motivatie
Een bouwwerk moet bij calamiteiten, zoals brand, veilig kunnen worden verlaten. Dat
kan niet zonder verlichting.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.64 (verlichting, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de sterkte van de
verlichtingsinstallatie voor bestaande bouw geïntroduceerd [1].
Motivatie
Het vereiste basisniveau van de verlichtingssterkte is lager dan dat voor nieuwbouw en
komt overeen met het bij nieuwbouw voorgeschreven niveau van een op noodstroom
aangesloten verlichtingsinstallatie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.65 (verlichting, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de
stroomvoorziening van een verlichtingsinstallatie geïntroduceerd [1].
Motivatie
Een minimale verlichting is ook in van het daglicht afgesloten ruimten uit oogpunt van
veiligheid noodzakelijk.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.66 (verlichting, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de
noodverlichting geïntroduceerd [1].
Per 1 januari 2003 (fase 2) zijn deze eisen ook voor de utiliteitsbouw-gebruiksfuncties
aangewezen.
Motivatie
Voor risicovolle situaties wordt een aansluiting op de elektrische installatie niet
voldoende betrouwbaar geacht en is een aansluiting op een voorziening van noodstroom
voorgeschreven.
Noodstroom is voorgeschreven voor bepaalde gebruiksfuncties, voor liftkooien, voor de
routes van voorgeschreven vluchtmogelijkheden (afhankelijk van de gebruiksfuncties).
De eis ten aanzien gebouwen ten dienste van het personenvervoer is afkomstig uit het
Metroreglement [2]
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410 / Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.67 (verlichting, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de sterkte van
noodverlichting geïntroduceerd [1].
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) [2] is een volzin toegevoegd, waarin is
aangegeven op welke plaats de lichtsterkte moet worden gemeten. Hiermee is de
bepalingsmethode van de lichtsterkte expliciet vastgelegd.
Motivatie
Een verlichtingssterkte van 1 lux gedurende 1 uur wordt voldoende geacht, omdat het om
uitzonderlijke situaties gaat.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.68 (par. 2.9.1, gasvoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor een gasvoorziening van
kracht [1].
Motivatie
Een woonfunctie moet op veilige wijze over energie kunnen beschikken.
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.69 (gasinstallatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de aanwezigheid
van een voorziening voor gas in een woonfunctie geïntroduceerd.
Motivatie
De noodzaak voor gasinstallatie in de woonfunctie vervalt, indien de verwarming van de
woning plaatsvindt door middel van een gemeenschappelijke voorziening. In een
dergelijke situatie wordt voor het koken veelal gebruik gemaakt van een andere
energievoorziening en dan met namen elektriciteit.
Ook in geval van een publieke voorziening voor verwarming, zoals stadsverwarming, is
een gasinstallatie in de woonfunctie niet voorgeschreven.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.70 (gasinstallatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de aansluitingen
van een voorziening voor gas geïntroduceerd [1].
Motivatie
Lid 1
Dit artikel regelt de minimum omvang van een gasinstallatie. Er moet in de meterruimte
een aansluitpunt zijn, waarmee de installatie kan worden aangesloten op het distributienet
van gas. Er wordt niet geëist dat een installatie daadwerkelijk moet zijn aangesloten op
het distributienet, aangezien dit geen technisch voorschrift is in de zin van artikel 2 van
de Woningwet. Voorschriften omtrent de beschikbaarheid van energie dienen op grond
van artikel 8 van de Woningwet in de gemeentelijke bouwverordening te worden
gegeven.
Lid 2
De voorgeschreven aansluitpunten voor een woonfunctie moeten, ongeacht de
daadwerkelijke aanwezigheid van een op gas gestookt toestel, aanwezig zijn.
Lid 3
Voor een utiliteitsbouwwerk bepaalt het derde lid dat er een aansluitpunt moet zijn bij
elke opstelplaats die is bestemd voor een op gas gestookt verbrandingstoestel. Behalve
aan opstelplaatsen voor kook-, stook- en warmwatertoestellen kan men hierbij denken
aan bijvoorbeeld een opstelplaats voor een op gas gestookte oven.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 2.71 (gasinstallatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de veiligheid van
een voorziening voor gas geïntroduceerd [1].
Per 1 januari 2003 (conversie) is de verwijzing naar de Model-aansluitvoorwaarden
vervangen door verwijzing naar NEN-normen (aanwezen via Regeling Bouwbesluit) [2].
Motivatie
Met het voldoen aan de in de Regeling Bouwbesluit aangewezen normen wordt
gerealiseerd dat de gasinstallatie veilig en van voldoende omvang zijn. Alle installaties,
ook die niet in het Bouwbesluit zijn voorgeschreven moeten aan deze voorschriften
voldoen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410

Historie art. 2.71

070523

Historie art. 2.72 (par. 2.9.2, gasvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor een gasvoorziening voor
bestaande bouw van kracht [1].
Motivatie
Woonfunctie moet op veilige wijze over energie kunnen beschikken.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.73 (gasvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de
aansluitmogelijkheid van een voorziening voor gas geïntroduceerd [1].
Motivatie
Aangezien niet alle bestaande woningen en woongebouwen op grond van een wettelijke
verplichting behoeven te zijn uitgerust met een gasinstallatie, is de aanwezigheid van een
dergelijke installatie in bestaande woningen en woongebouwen niet voorgeschreven.
Als een bestaande woning of woongebouw echter beschikt over een voorziening voor gas
moet deze een aansluitmogelijkheid op het distributienet van gas hebben [1].
Bronnen
1. Stb, 1991, 680
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Historie art. 2.74 (gasvoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis nutsvoorzieningen
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de veiligheid van
een voorziening voor gas geïntroduceerd [1].
Per 1 januari 2003 (conversie) is de verwijzing naar de Model-aansluitvoorwaarden
vervangen door verwijzing naar NEN-normen (aanwezen via Regeling Bouwbesluit) [2].
Motivatie
Met het voldoen aan de in de Regeling Bouwbesluit aangewezen normen wordt
gerealiseerd dat bestaande gasinstallaties veilig en van voldoende omvang zijn.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.75 (par. 2.10.1, beweegbare constructie-onderdelen, nieuwbouw)
Geschiedenis
De functionele eis voor beweegbare constructieonderdelen is gebaseerd op de eisen
gesteld in de model-bouwverordening. Deze eisen zijn met kleine aanpassingen
overgenomen.
Motivatie
De eisen zijn bedoeld om te voorkomen dat beweegbare onderdelen van bouwwerken,
zoals ramen, deuren en luiken, gevaar opleveren bij vluchten uit het bouwwerk, dan wel
voor voorbijgangers en langskomend verkeer.
Bronnen
-
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Historie art. 2.76 (beweegbare constructie-onderdelen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor beweegbare
constructie-onderdelen met kleine aanpassingen overgenomen uit de modelbouwverordening.
Per 1 januari 2003 (fase 2 en conversie) werden de volgende wijzigingen van kracht:
• Lid 3 is alleen van toepassing op vloeren waarover een rookvrije vluchtroute voert
(en niet meer op gemeenschappelijke verkeersruimten) [1].
• Aan lid 3 werd toegevoegd dat dit lid niet geldt voor een deur, indien de vluchtroute
een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 0,6 m ter plaatse van die deur
in geopende stand. Deze minimum breedte is ontleend aan afdeling 2.19 – Inrichting
van rookvrije vluchtroutes. (In het ‘oude’ Bouwbesluit was deze breedte 0,85 m.)
• Lid 4 werd toegevoegd.
Per 1 september 2005 werd van kracht dat lid 2 niet geldt voor een nooddeur [2].
Motivatie
In de model-bouwverordening was indertijd al geregeld dat een nooddeur over de weg
mocht draaien. De langs de voor verkeer bestemde weg aan te houden strook was in de
model-bouwverordening 1,5 m en is in het Bouwbesluit uiteindelijk teruggebracht tot 0,6
m. In het Bouwbesluit van voor de versie van 2003 was aangegeven dat in een rookvrije
vluchtroute ter plaatse van een deur in elke stand van die deur altijd een breedte aanwezig
moest zijn van ten minste 0,85 m en dat uit moest worden gegaan van een deur in onder
90º geopende stand. Dit betekende dat bij een deur van 0,88 m breed (ook al kon deze
180º open) de verkeersruimte niet smaller mocht zijn dan 0,88 m + 0,85 m = 1,73 m. In
Bouwbesluit 2003 is deze eis versoepeld en mag worden uitgegaan van de geopende
stand van een deur en hoeft slechts een breedte van 0,6 m aanwezig te zijn. Dit betekent
dat als de deur 180º open kan, een verkeersruimte met een breedte ≥ 0,85 m praktisch
altijd voldoet. Hiermee is het, evenals in de oude model-bouwverordening, ook op grond
van het Bouwbesluit 2003 toegestaan dat een nooddeur over het trottoir draait.
Lid 1 en lid 2
Deze leden betreffen de gevels van bouwwerken die aan een weg grenzen. In zo’n gevel
mogen zich tot de aangegeven hoogte slechts naar binnen draaiende deuren of ramen, dan
wel schuifdeuren of schuiframen bevinden. Het eerste lid, met een hoogtegrens van 4,2
m, heeft betrekking op situaties waarin een bouwwerk onmiddellijk grenst aan een weg
waar auto’s mogen komen met inbegrip van parkeerstroken, parkeerhavens,
vluchtstroken en dergelijke. Het tweede lid, met een hoogtegrens van 2,2 m, betreft
situaties waarin alleen fietsers of voetgangers langs het bouwwerk komen.
Lid 2
De aanpassing van lid 2 vloeit voort uit de afstemming van het Bouwbesluit 2003 met het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Een nooddeur wordt uitsluitend gebruikt voor het
vluchten uit een gebouw. Als men het gebouw door die nooddeur moet ontvluchten, dan
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weegt het veilig kunnen vluchten zwaarder dan de hinder die dat voor eventuele
passanten op de niet voor motorrijtuigen openstaande weg kan opleveren. Om deze reden
mag een nooddeur naar buiten draaien over bijvoorbeeld een voetpad.
Lid 3
Het derde lid heeft betrekking op ruimten waardoor een rookvrije vluchtmogelijkheid
voert zoals gangen, galerijen en trappen die zijn aangemerkt als rookvrije vluchtroute in
de zin van afdeling 2.18. Deuren en ramen die daarop uitkomen moeten naar binnen
draaien of zijn uitgevoerd als schuifdeur of als schuifraam. Een uitzondering is gemaakt
voor een deur die in geopende stand een vrije doorgang overlaat van ten minste 60 cm.
Deze minimum breedte is ontleend aan afdeling 2.19 – Inrichting van rookvrije
vluchtroutes.
Een kort moment van hinder als gevolg van het openen van een deur is toegestaan, mits
de deur in geopende stand (onder een hoek van 90o) geen hinder veroorzaakt. Dat
betekent dat nu in veel gevallen een minder brede gang kan worden toegepast.
Lid 4
Het vierde lid maakt een uitzondering voor de deur van bijvoorbeeld een meterkast.
Dergelijke deuren vormen geen probleem omdat zij nooit van binnen uit zullen worden
geopend.
Lid 5
Voor woonwagens geldt een speciale eis, namelijk dat deuren en ramen in geopende
stand niet buiten de standplaats mogen uitsteken.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.77 (beweegbare constructie-onderdelen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor beweegbare
constructie-onderdelen met kleine aanpassingen overgenomen uit de modelbouwverordening.

Motivatie
Er is geen reden om bij verbouw andere eisen te stellen dan bij het oprichten van een
gebouw. Toch is een versoepeling doorgevoerd. Ten opzichte van een weg voor
motorvoertuigen mogen Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen van de afstand
van 0,6 m.
Bronnen
-
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Historie art. 2.78 (beweegbare constructie-onderdelen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Per 15 december 1995 werden de eisen ten aanzien van beweegbare constructieonderdelen voor niet-permanente bouwwerken van kracht [1].
Motivatie
Er is geen reden om bij een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is afgegeven met
een beperkte instandhoudingtermijn andere eisen te stellen dan bij het oprichten van een
gebouw. Toch is een versoepeling doorgevoerd. Ten opzichte van een weg voor
motorvoertuigen mogen Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen van de afstand
van 0,6 m.
Bronnen
1. Stb. 1995, 295
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Historie art. 2.79 (par. 2.10.1, beweegbare constructie-onderdelen, bestaande bouw)
Geschiedenis
De functionele eis voor beweegbare constructieonderdelen voor bestaande bouw is
gebaseerd op de functionele eis gesteld voor nieuwbouw.
Motivatie
Het verbod van naar buiten draaiende ramen en deuren beperkt zich bij bestaande bouw
alleen tot voor motorvoertuigen openstaande wegen. Bij bestaande bouw geldt bovendien
geen functionele eis voor woonwagens.
Bronnen
-
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Historie art. 2.80 (beweegbare constructie-onderdelen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de hoogte van
beweegbare constructie-onderdelen geïntroduceerd [1].
Motivatie
Dit artikel verbiedt dat ramen en deuren van bestaande bouwwerken die zijn gelegen aan
een voor motorvoertuigen openstaande weg, zich in geopende stand beneden een hoogte
van 4,2 m boven die weg bevinden. Dit verbod geldt, anders dan bij nieuwbouw, niet
voor een strook van 0,6 m die direct aan een dergelijke weg grenst. De reden hiervoor is
dat een dergelijk verbod vroeger minder urgent was, omdat de verkeersintensiteit
geringer was en de gemiddelde afmetingen van de (motor)voertuigen kleiner waren,
zodat de kans op het in verticale richting ‘zwenken’ van die voertuigen verwaarloosbaar
klein was. Bij de bestaande bouw geldt evenmin het verbod dat ramen en deuren zich in
geopende stand beneden een hoogte van 2,2 m boven bijvoorbeeld een trottoir of
rijwielpad dan wel boven ene gemeenschappelijke verkeersruimte mogen bevinden. De
reden hiervoor is, dat een dergelijke eis vroeger niet heeft gegolden en het alsnog moeten
voldoen aan die eis niet dan tegen onredelijk hoge kosten is te verwezenlijken. [1]
Bronnen
1.Stb, 1991, 680
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Historie art. 2.81 (afd. 2.11 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Met betrekking tot het
ontstaan van een brandgevaarlijke situatie zijn, ook voor niet tot bewoning bestemde
gebouwen prestatie-eisen geformuleerd.
De eisen zijn, inhoudelijk nagenoeg gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn nadien
geen wijzigingen aangebracht.
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen
tot het niveau van bestaande bouw. Voor een aantal artikelen wordt dit niet verantwoord
geacht. In Bb 2003 [2] is dat tot uitdrukking gebracht.
Motivatie
Het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie moet voldoende worden beperkt. De
afdeling is beperkt tot bouwdelen in de nabijheid of aansluitend op de stookplaats, grotere
doorvoeren door vloeren en het dak.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.82 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen met betrekking tot de materialen van de stookplaats zijn destijds
opgenomen in Bb 1992 [1].
De eisen zijn, inhoudelijk nagenoeg gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn nadien
geen wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Om het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie te voorkomen moeten in of nabij een
stookplaats onbrandbare materialen worden gebruikt [3].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Het ontwerp van rookkanalen en stookplaatsen voor vaste brandstoffen, Nationaal
Brandpreventie Instituut, 1-sep-87
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Historie art. 2.83 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen met betrekking tot schachten, kokers en kanalen zijn destijds
opgenomen in Bb 1992 [1].
De eisen zijn, inhoudelijk nagenoeg gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn nadien
geen wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Om het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie te voorkomen moeten doorgaande
kokers en schachten anders dan voor toilet en badruimte, onbrandbare materialen worden
gebruikt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.84 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen met betrekking tot het rookkanaal zijn destijds opgenomen in Bb 1992
[1].
De eisen zijn, inhoudelijk gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn nadien geen
wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Voorkomen moet worden dat de voorziening voor de afvoer van rook, de oorzaak kan
zijn van een beginnende brand [3].
Lid 1
De voorziening voor de afvoer van rook moet, bepaald volgens NEN 6062 [4],
brandveilig zijn.
Lid 2
Om het ontstaan van brand te voorkomen moeten materialen in de nabijheid van een
afvoer van rook, die kunnen worden blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 90
o
C, onbrandbaar zijn.
Lid 3
Doel is te voorkomen dat brandende deeltjes in de rook van een open haard op een ander
dak brand kunnen veroorzaken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Het ontwerp van rookkanalen en stookplaatsen voor vaste brandstoffen, Nationaal
Brandpreventie Instituut, 1-sep-87
4. NEN 6062 Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen,
inclusief wijzigingsblad A1:1997.
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Historie art. 2.85 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
De eisen zijn, inhoudelijk min of meer gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn
nadien geen wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Voorkomen moet worden dat door vonken e.d. (bijvoorbeeld een vonkenregen uit een
nabij gelegen brand bouwwerk) brand op een dak ontstaat.
Lid 1
Een dak moet, bepaald volgens NEN 6063 [3], brandveilig zijn.
Lid 2
Bij niet al te hoge gebouwen, waarvan het dak niet brandgevaarlijk is en die op enige
afstand van naburige gebouwen liggen, is de kans op het ontstaan van brand op het dak,
gering.
Lid 3
Bij niet al te hoge bouwwerken geen gebouw zijnde, waarvan het dak niet
brandgevaarlijk is en die op enige afstand van naburige gebouwen liggen, is de kans op
het ontstaan van brand op het dak, gering.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. NEN 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken, inclusief
wijzigingsblad A1:1997.
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Historie art. 2.86 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen.
In art 1.11 van Bb 2003 [1] is nader bepaald dat ontheffing verleend kan worden:
• tot het niveau van bestaande bouw;
• tenzij in het Bb is vastgelegd dat geen ontheffing mag worden verleend.
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen
tot het niveau van bestaande bouw. Voor een aantal artikelen wordt dit niet verantwoord
geacht. In Bb 2003 [1] is dat tot uitdrukking gebracht.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij verbouw de brandveiligheid niet verhoogd
wordt tot het niveau van nieuwbouw.
Uitgezonderd wordt de plaats van de afvoer van een open haard (15 m tot ander gebouw
met brandgevaarlijk dak), omdat de eis voor bestaande bouw identiek is aan nieuwbouw.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.87 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
zijn een aantal artikelen die voor (permanente) nieuwbouw gelden, van toepassing
verklaard op tijdelijke bouwwerken.
Motivatie
Het niet verantwoord geacht dat de brandveiligheid van een niet-permanent bouwwerk
lager is dan van een permanent bouwwerk. Uitgezonderd wordt de plaats van de afvoer
van een open haard (15 m tot ander gebouw met brandgevaarlijk dak).
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.88 (afd. 2.11.2 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke
situatie, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Met betrekking tot het
voorkomen van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie zijn prestatie-eisen
geformuleerd.
De eisen zijn, inhoudelijk gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn nadien geen
wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie moet voor een bestaand bouwwerk
voldoende zijn beperkt. De afdeling is beperkt tot bouwdelen in de nabijheid of
aansluitend op de stookplaats.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.89 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen met betrekking tot de materialen van de stookplaats zijn destijds
opgenomen in Bb 1992 [1].
De eisen zijn, inhoudelijk nagenoeg gelijk, overgenomen in Bb 2003 [2]. Er zijn nadien
geen wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Om het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie te voorkomen moeten in of nabij een
stookplaats onbrandbare materialen zijn gebruikt. De eisen zijn identiek aan die van
nieuwbouw.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.90 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen met betrekking tot het rookkanaal zijn destijds opgenomen in
Bouwbesluit 1992 [1]. NEN 6062 voorzag onvoldoende in de eisen voor bestaande bouw.
De onvolkomenheid is opgevangen in de Regeling Bouwbesluit Brandveiligheid. Met het
beschikbaar komen van NEN 8062 [4] is in 1995 de Regeling [2] aangepast.
De eisen zoals opgenomen in Bouwbesluit 1992 zijn, inhoudelijk nagenoeg gelijk,
overgenomen in Bouwbesluit 2003 [3]. Er zijn nadien geen wijzigingen aangebracht.
Motivatie
Voorkomen moet worden dat de voorziening voor de afvoer van rook, de oorzaak kan
zijn van een beginnende brand.
Lid 1
De voorziening voor de afvoer van rook moet, bepaald volgens NEN 8062 [4], luchtdicht
zijn, omdat uitstromende hete gassen brand kunnen veroorzaken.
Lid 2
Om het ontstaan van brand te voorkomen moeten materialen in de nabijheid van een
afvoer van rook, die kunnen worden blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 90
o
C, onbrandbaar zijn.
Lid 3
Doel is te voorkomen dat brandende deeltjes in de rook van een open haard op een ander
dak brand kunnen veroorzaken.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt 1995, 247
3. Stb. 2001, 410
4. NEN 8062 Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de
brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen, inclusief
wijzigingsblad A1:1997.
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Historie art. 2.91 (afd. 2.12.1 Beperking van ontwikkeling van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Met betrekking tot de
beperking van de ontwikkeling van brand zijn ook voor niet tot bewoning bestemde
gebouwen, prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [2] is door toevoeging van allerlei gebruiksfuncties en afstemming van de
zwaarte van de eis op de plaats van het constructiedelen, de complexiteit toegenomen. De
brandveiligheidseisen voor celfuncties zijn mede ontleend aan de Regeling
politiecellencomplex [3] en [4], waardoor deze in het algemeen wat hoger zijn dan voor
andere gebruiksfuncties. De brandveiligheidseisen van tunnels zijn toegevoegd [5].
Motivatie
Een beginnende brand moet zich niet snel langs het oppervlak van constructiedelen
kunnen uitbreiden.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stcrt. 1998, 250
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
5. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 2.92 (Beperking van ontwikkeling van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs een binnenoppervlak,
zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1] Voor kantoren en logiesgebouwen is bepaald dat
voor vluchtwegen strengere eisen gelden.
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor vluchtwegen in het algemeen, strengere eisen
gelden.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Een beginnende brand moet zich niet snel langs het binnenoppervlak van
constructiedelen kunnen uitbreiden. Voor beloopbare oppervlakken gelden andere eisen
(art 2.94). De eisen voor oppervlakken van vluchtroutes zijn zwaarder dan voor de
overige ruimten.
Er is rekening gehouden met opzettelijke brandstichting in celfuncties [4]. Daarom zijn
de eisen voor vluchtroutes in celfuncties zwaarder dan voor andere functies. Daarnaast is
er rekening mee gehouden dat in een gemeenschappelijke ruimte, brand eerder wordt
opgemerkt dan in een cel.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 250
3. Stb. 2001, 410
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.93 (Beperking van ontwikkeling van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs een buitenoppervlak,
zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en logiesgebouwen is bepaald dat
voor vluchtwegen strengere eisen gelden.
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor vluchtwegen in het algemeen, strengere eisen
gelden.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Lid 1
Een beginnende brand moet zich niet snel langs het buitenoppervlak van constructiedelen
kunnen uitbreiden. Voor beloopbare oppervlakken gelden andere eisen (art 2.94). De
eisen voor oppervlakken van vluchtroutes zijn zwaarder dan voor de overige ruimten.
Er is rekening gehouden met opzettelijke brandstichting in celfuncties [4]. Daarom zijn
de eisen voor vluchtroutes in celfuncties zwaarder dan voor andere functies.
Lid 2
Een brand die zich langs de gevel voorplant kan slechts tot 13 m hoogte met gangbaar
brandweermaterieel bestreden worden. Daarom wordt voor gevels boven de 13 m een
zwaardere eis gesteld.
Lid 3
Dit lid heeft alleen betrekking op bouwwerken met vloeren van verblijfsgebieden hoger
dan 5 m boven de grond. Bij lagere vloeren zijn de risico’s voor mensen minder groot.
Lid 4
Dit lid heeft alleen betrekking op voor mensen toegankelijke vloeren in tunnels en andere
bouwwerken geen gebouw zijnde, die immers geen verblijfsgebieden hebben (de eis is
gelijk aan die van lid 3).
Lid 5
Er is rekening mee gehouden dat de gangbare deuren, ramen, kozijnen e.d. niet aan een
hogere brandvoortplantingsklasse kunnen voldoen dan klasse 4.
Lid 6
Dit lid heeft alleen betrekking op tunnels. Met het oog op de veiligheid van
weggebruikers is deze eis gesteld.
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Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.94 (Beperking van ontwikkeling van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs beloopbare
oppervlakken, zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en
logiesgebouwen is bepaald dat voor vluchtwegen strengere eisen gelden.
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor vluchtwegen in het algemeen, strengere eisen
gelden.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Lid 1
De bijdrage van de bovenzijde van horizontale oppervlakken aan brandvoortplanting
wijkt sterk af van de bijdrage van niet-horizontale vlakken. Daarom is voor deze
oppervlakken een andere bepalingsmethode nodig.
Voor een dak gelden zwaardere eisen (art 2.85).
Lid 2
Voor alle brand- en rookvrije vluchtroutes geldt de eis T1. Voor alle andere ruimten T3,
met uitzondering van;
• rookvrije vluchtroute in een andere woonfunctie (T1).
• niet-gemeenschappelijke celfunctie (T2). Met betrekking tot brandveiligheid
werden voor de celfunctie [4] zwaardere eisen gesteld. Bij de voorbereiding van
het nieuwe Bouwbesluit (fase 2) [2], zijn deze eisen overgenomen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.95 (Beperking van ontwikkeling van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare handelwijze met betrekking tot de vrijstelling van kleine oppervlakten van
constructie-onderdelen, zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
In Bb 2003 [2] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Lid 1
Voor kleine oppervlakten van constructie-onderdelen is het niet altijd mogelijk en zinvol
om daarvoor de bijdrage tot brandvoortplanting te beperken of te beoordelen.
Lid 2
Hier geldt dezelfde ontheffing, maar dan voor bouwwerken geen gebouw zijnde.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.96 (Beperking van ontwikkeling van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen.
In art 1.11 van Bb 2003 [1] is nader bepaald dat ontheffing verleend kan worden:
• tot het niveau van bestaande bouw;
• tenzij in het Bb is vastgelegd dat geen ontheffing mag worden verleend.
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen
tot het niveau van bestaande bouw. Voor een aantal artikelen wordt dit niet verantwoord
geacht. In Bb 2003 [1] is dat tot uitdrukking gebracht.
Motivatie
Lid 1
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij verbouw aan gebouwen met een vloer van een
verblijfsgebied boven de 5 m boven meetniveau, het onderste deel van de buitengevel
onvoldoende weerstand tegen brandvoortplanting heeft.
Lid 2
Hier geldt hetzelfde als bij lid 1, maar dan voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Deze
kunnen immers wel voor mensen toegankelijke vloeren hebben, maar geen
verblijfsgebied.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.97 (Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van het ontstaan van ontwikkeling van brand is een
artikel dat voor (permanente) nieuwbouw geldt van toepassing verklaard op tijdelijke
bouwwerken.
Motivatie
Lid 1
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij tijdelijke gebouwen met een vloer van een
verblijfsgebied boven de 5 m boven meetniveau, het onderste deel van de buitengevel
onvoldoende weerstand tegen brandvoortplanting heeft.
Lid 2
Hier geldt hetzelfde als bij lid 1, maar dan voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Deze
kunnen immers wel voor mensen toegankelijke vloeren hebben, maar geen
verblijfsgebied.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.98 (afd. 2.12.2 Beperking van ontwikkeling van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Met betrekking tot de
beperking van de ontwikkeling van brand zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [2] is door toevoeging van allerlei gebruiksfuncties en afstemming van de
zwaarte van de eis op de plaats van het constructiedelen, de complexiteit toegenomen. De
brandveiligheidseisen voor celfuncties zijn mede ontleend aan de Regeling
politiecellencomplex [3] en [4], waardoor deze in het algemeen wat hoger zijn dan voor
andere gebruiksfuncties.
Motivatie
Een beginnende brand moet zich, ook bij bestaande bouwwerken, niet snel langs het
oppervlak van constructiedelen kunnen uitbreiden.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stcrt. 1998, 250
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.99 (Beperking van ontwikkeling van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs een binnenoppervlak,
zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en logiesgebouwen is bepaald dat
voor vluchtwegen strengere eisen gelden.
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor vluchtwegen in het algemeen, strengere eisen
gelden.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Een beginnende brand moet zich niet snel langs het binnenoppervlak van
constructiedelen kunnen uitbreiden. Voor beloopbare oppervlakken gelden andere eisen
(art 2.101). De eisen voor oppervlakken van vluchtroutes zijn zwaarder dan voor de
overige ruimten.
Er is rekening gehouden met opzettelijke brandstichting in celfuncties [4]. Daarom zijn
de eisen voor vluchtroutes in celfuncties zwaarder dan voor andere functies. Daarnaast is
er rekening mee gehouden dat in een gemeenschappelijke ruimte, brand eerder wordt
opgemerkt dan in een cel.
De eisen zijn gelijk aan die voor nieuwbouw. Uitgezonderd is de overige gebruiksfunctie
waarvoor geen eisen worden gesteld.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 250
3. Stb. 2001, 410
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.100 (Beperking van ontwikkeling van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs een buitenoppervlak,
zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en logiesgebouwen is bepaald dat
voor vluchtwegen strengere eisen gelden.
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor vluchtwegen in het algemeen, strengere eisen
gelden.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Een beginnende brand moet zich niet snel langs het buitenoppervlak van constructiedelen
kunnen uitbreiden. Voor beloopbare oppervlakken gelden andere eisen (art 2.94). De
eisen voor oppervlakken van vluchtroutes zijn zwaarder dan voor de overige ruimten.
Er is rekening gehouden met opzettelijke brandstichting in celfuncties [4]. Daarom zijn
de eisen voor vluchtroutes in celfuncties zwaarder dan voor andere functies.
De eis is gelijk aan die voor nieuwbouw (art. 2.93-1).
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.101 (Beperking van ontwikkeling van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs beloopbare
oppervlakken, zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en
logiesgebouwen is bepaald dat voor vluchtwegen strengere eisen gelden.
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor vluchtwegen in het algemeen, strengere eisen
gelden.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Lid 1
De bijdrage van de bovenzijde van horizontale oppervlakken aan brandvoortplanting
wijkt sterk af van de bijdrage van niet-horizontale vlakken. Daarom is voor deze
oppervlakken een andere bepalingsmethode nodig.
Lid 2
Voor alle brand- en rookvrije vluchtroutes geldt de eis T1. Voor alle andere ruimten T3,
met uitzondering van niet-gemeenschappelijke celfunctie (T2). Met betrekking tot
brandveiligheid werden voor de celfunctie [4] zwaardere eisen gesteld. Bij de
voorbereiding van het nieuwe Bouwbesluit (fase 2) [2], zijn deze eisen overgenomen.
Voor de rookvrije vluchtroute in een andere woonfunctie geldt voor bestaande bouw een
lichtere eis (T3). Dat is in lijn met alle andere gebruiksfuncties.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.102 (Beperking van ontwikkeling van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare handelwijze, met betrekking tot de vrijstelling van kleine oppervlakten van
constructie-onderdelen, zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
In Bb 2003 [2] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Lid 1
Voor kleine oppervlakten van constructie-onderdelen is het niet altijd mogelijk en zinvol
om daarvoor de bijdrage tot brandvoortplanting te beperken of te beoordelen.
Lid 2
Hier geldt dezelfde ontheffing, maar dan voor bouwwerken geen gebouw zijnde.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.103 (afd. 2.13.1 Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd. Voor de
overige gebruiksfuncties, zijn functionele eisen geformuleerd.
In 1998 [5]zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De
brandveiligheidseisen voor celfuncties zijn mede gebaseerd op de Regeling
politiecellencomplex [3] en [4]. Hierin werd een ander begrippenkader gebruikt,
waardoor de eisen in het Bouwbesluit lastig interpreteerbaar zijn geformuleerd.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moet de omvang daarvan zoveel mogelijk worden beperkt. In
ieder geval tot het eigen perceel en zoveel mogelijk tot een beperkt deel van het gebouw.
Gebouwen worden daarom onderverdeeld in brandcompartimenten.
Er worden eisen gesteld aan de ligging, de omvang en de brandbestendigheid (wbdbo)
van brandcompartimenten.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stcrt. 1998, 250
4. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
5. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.104 (Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Allen voor woon-, kantooren logiesfuncties zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In 1998 [2] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Er zijn ook verschillende correcties uitgevoerd:
• het eerste lid is niet van toepassing op opstelplaats van een verbrandingstoestel
(was stooktoestel) dat niet ligt in een stookruimte en is niet van toepassing op een
liftschacht indien deze voldoet aan de eisen van een vluchttrappenhuis [4].
Motivatie
Aangegeven moet worden welke besloten ruimten in een brandcompartiment moeten
liggen, welke ruimten er niet in mogen liggen en welke ruimten er niet in behoeven te
liggen.
Veel leden betreffen uitzonderingen waardoor de bedoeling van het artikel
ondergesneeuwd raakt. Omdat de historie vastgelegd wordt mede vanuit het oogpunt van
deregulering is per lid is aangegeven of het een uitzondering op het algemene
uitgangspunt betreft:
Lid 1
In algemene zin moeten besloten ruimten in een brandcompartiment liggen.
Lid 2
(uitzondering) Ruimten waarvoor de kans op brand groter dan voor “gewone”ruimten
wordt geacht en ruimten waarin brandbare stoffen worden opgeslagen, moeten in een
brandcompartiment liggen.
Lid 3
Brand mag niet eenvoudig kunnen doordringen in een brand en rookvrije vluchtroute.
Door dergelijke routes buiten een brandcompartiment te situeren, moet een brand eerst
door de scheidingsconstructie (wbdbo) van het brandcompartiment dringen.
Lid 4
(uitzondering) Om te voorkomen dat een brand in open opslagloodsen e.d. (bijv.
houtopslag) zich uitbreidt, moeten deze ruimten ook in een brandcompartiment liggen.
Lid 5
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(uitzondering) Aan niet al te grote (1000 m2) opslagruimten (industrie) met niet al te veel
brandbaar materiaal (500 MJ/m2) mogen minder strenge eisen worden gesteld [5].
Lid 6
(uitzondering) Aan kleine (50 m2) gebruiksfuncties (lichte industrie) waarin geen
bijzonder brandbare materialen worden opgeslagen, mogen minder strenge eisen worden
gesteld.
Lid 7
(uitzondering) Voor tuinbouwkassen en met weinig brandbaar materiaal (150 MJ/m2)
mogen minder strenge eisen worden gesteld [6].
Lid 8
(uitzondering) Aan kleine (50 m2) gebruiksfuncties (overige) waarin geen bijzonder
brandbare materialen worden opgeslagen, mogen minder strenge eisen worden gesteld.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2002, 203
5. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; permanente vuurbelasting, TNO Bouw
rapportnr. 94-BKR-R1448, 19-okt-94
6. Vuurbelasting in tuinbouwkassen, SAVE, 1-nov-96
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Historie art. 2.105 (Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Allen voor woon-, kantooren logiesfuncties zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In 1998 [2]zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Er zijn nadien
ook verschillende correcties uitgevoerd [4] en [5].
Motivatie
Met brandcompartimentering wordt getracht de uitbreiding van brand te beperken tot een
gedeelte van een gebouw. Aangegeven moet dan ook worden wat de omvang is van een
brandcompartiment.
Lid 1
Brand moet in ieder geval beperkt worden tot het eigen perceel.
Lid 2
Voor het goed functioneren van een brandcompartiment is het nodig dat ruimten niet te
groot zijn en geen bijzonder brandgevaar opleveren.
Lid 3
De inpandige garage of berging mag bij (eengezins)woningen deel uitmaken van het
brandcompartiment.
Lid 4
Een brandcompartiment is niet groter dan 1000 m2. Gasten die gebruik maken van een
logiesfunctie zijn in het algemeen minder bekend met de vluchtmogelijkheden. Daarom is
voor deze gebruiksfunctie de omvang van een brandcompartiment kleiner (500m2).
Lid 5
De motivatie is niet duidelijk, lijkt ingegeven te zijn door de bepalingen van art 2.157.
Lid 6
Een stookruimte wordt brandgevaarlijk geacht en moet daarom in een afzonderlijk
brandcompartiment liggen.
Lid 7
Een grote technische ruimte (>50m2) wordt brandgevaarlijk geacht en moet daarom in
een afzonderlijk brandcompartiment liggen.
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Lid 8
Een ruimte waarin brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen wordt brandgevaarlijk
geacht en moet daarom in een afzonderlijk brandcompartiment liggen.
Lid 9
Betreft een cellengebouw. Getracht is de bestaande bepalingen [2] en [6] te formuleren in
het Bouwbesluit passend kader. Waarop 77% gebaseerd, ontw. NEN 3896 of ontw. NEN
6086???
Lid 10
Betreft de celfunctie. In gebouwen waarin wordt geslapen worden strengere eisen gesteld.
Lid 11
Bij brand in een gezondheidsfunctie, moeten patiënten snel naar een (tijdelijk) veilige
plaats kunnen worden gebracht. Daarvoor moet ruimte zijn op dezelfde bouwlaag.
Waarop 77% gebaseerd, ontw. NEN 3896 of ontw. NEN 6086???. Echter de eis is
identiek aan die voor bestaande bouw.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 250
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2002, 203
5. Stb. 2002, 516
6. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.106 (Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Allen voor woon-, kantooren logiesfuncties zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In 1998 [2] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Er zijn nadien
nog correcties uitgevoerd [4].
Motivatie
Brandcompartimentering heeft alleen zin als de scheidingsconstructies van
brandcompartimenten voldoende weerstand hebben tegen branddoorslag en
brandoverslag (wbdbo).
Lid 1
Een algemene doelstelling is een brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle
te krijgen.
Lid 2
Voor woningen met een betrekkelijk lage vuurbelasting (steenachtig materiaal) kan met
een lagere tijdsduur (30 min.) worden volstaan [5].
Lid 3
Voor niet al te hoge vloeren (algemeen 5 m, woningen 7 m) kan volstaan worden met een
lagere eis (30 min).
De motivatie van de bijkomende voorwaarde (op hetzelfde perceel liggen), is niet
bekend. De betekenis van de eis is ook onduidelijk.
Voor cellen gebouwen en gezondheidfuncties met aan bed gebonden patiënten mag de eis
niet worden verlaagd. Naar verwachting hangt dit samen met de beperkte
bewegingsvrijheid van de betreffende personen.
Lid 4
Voor woonfuncties geldt een minder zware eis (30 min).
Lid 5
Doel is gelijke rechten (en eisen) voor iedere burger met betrekking tot brandoverslag.
Dit wordt bereikt door de aanwezigheid te veronderstellen van een denkbeeldig identiek
gebouw, dat gespiegeld is ten opzichte van de perceelsgrens.
Lid 6
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Lid 5 is ook bedoeld voor woonwagens, echter die staan in het algemeen niet op een
eigen perceel. Daarom is hier een afstand van 5 m voorgeschreven.
Lid 7
De lagere eis (30 min) wordt niet verantwoord geacht in geval van de opslag van
brandgevaarlijke stoffen.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2002, 203
5. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; permanente vuurbelasting, TNO Bouw
rapportnr. 94-BKR-R1448, 19-okt-94
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Historie art. 2.107 (Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Allen voor woon-, kantooren logiesfuncties zijn zelfsluitende deuren (prestatie-eis) geformuleerd.
In 1998 [2] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Openingen, zoals ramen, doen de bereikte weerstand tegen branduitbreiding weer teniet.
Daarom worden alleen zelfsluitende deuren toegestaan.
Er worden overigens, voor zover bekend, geen eisen gesteld aan de branddoorslag
eigenschappen van een zelfsluitende deur.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.108 (Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen.
In art 1.11 van Bb 2003 [1] is nader bepaald dat ontheffing verleend kan worden:
• tot het niveau van bestaande bouw;
• tenzij in het Bb is vastgelegd dat geen ontheffing mag worden verleend.
Op grond van art 11 van de Woningwet kunnen B&W bij verbouw ontheffing verlenen
tot het niveau van bestaande bouw. Voor een aantal artikelen wordt dit niet verantwoord
geacht. In Bb 2003 [1] is dat tot uitdrukking gebracht.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht bij verbouw aan woningen en woongebouwen
vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een zelfsluitende deur.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.109 (Beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van uitbreiding van brand zijn twee artikelen die
voor (permanente) nieuwbouw gelden van toepassing verklaard op tijdelijke
bouwwerken.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij tijdelijke gebouwen geen
brandcompartimentering toe te passen. Volstaan mag worden met een lagere eis aan de
wbdbo (30 min).
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.110 (afd. 2.13.2 Beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
Voor tot bewoning bestemde gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn, in 1997 in de
Ministeriele regeling [2] prestatie-eisen geformuleerd. Voor de overige gebruiksfuncties
zijn functionele eisen geformuleerd.
In 1998 [3] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De
brandveiligheidseisen voor celfuncties zijn mede gebaseerd op de Regeling
politiecellencomplex [5] en [6]. Hierin werd een ander begrippenkader gebruikt,
waardoor de eisen in het Bouwbesluit lastig interpreteerbaar zijn geformuleerd.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moet de omvang daarvan zoveel mogelijk worden beperkt. In
ieder geval tot het eigen perceel en zoveel mogelijk tot een beperkt deel van het gebouw.
Gebouwen worden daarom onderverdeeld in brandcompartimenten.
Er worden eisen gesteld aan de ligging, de omvang en de brandbestendigheid (wbdbo)
van brandcompartimenten.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1997, 142
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Stcrt. 1998, 250
6. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.111 (Beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
Allen voor woon-, kantoor- en logiesfuncties zijn in 1997 in de Ministeriele regeling [2]
prestatie-eisen geformuleerd.
In 1998 [3] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Er zijn ook
verschillende correcties uitgevoerd:
• het eerste lid is niet van toepassing op opstelplaats van een verbrandingstoestel
(was stooktoestel) dat niet ligt in een stookruimte en is niet van toepassing op een
liftschacht indien deze voldoet aan de eisen van een vluchttrappenhuis [5].
Motivatie
Aangegeven moet worden welke besloten ruimten in een brandcompartiment moeten
liggen, welke ruimten er niet in mogen liggen en welke ruimten er niet in behoeven te
liggen.
Veel leden betreffen (net zoals bij nieuwbouw) uitzonderingen waardoor de bedoeling
van het artikel ondergesneeuwd raakt. Omdat de historie vastgelegd wordt mede vanuit
het oogpunt van deregulering is per lid is aangegeven of het een uitzondering op het
algemene uitgangspunt betreft.
De leden zijn identiek geformuleerd aan die van nieuwbouw, waarbij de eisen ongeveer
gehalveerd zijn.
Lid 1
In algemene zin moeten besloten ruimten in een brandcompartiment liggen. De eis is
identiek aan die voor nieuwbouw.
Lid 2
(uitzondering) Ruimten waarvoor de kans op brand groter dan voor “gewone”ruimten
wordt geacht en ruimten waarin brandbare stoffen worden opgeslagen, moeten in een
brandcompartiment liggen. Het toelaatbare oppervlak (100 m2) is tweemaal zo groot als
dat voor nieuwbouw (50 m2).
Lid 3
Brand mag niet eenvoudig kunnen doordringen in een brand en rookvrije vluchtroute.
Door dergelijke routes buiten een brandcompartiment te situeren, moet een brand eerst
door de scheidingsconstructie (wbdbo) van het brandcompartiment dringen.
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Lid 4
(uitzondering) Om te voorkomen dat een brand in open opslagloodsen met een
verblijfsruimte (bijv. koffiehoek in houtopslag) zich uitbreidt, moeten deze ruimten ook
in een brandcompartiment liggen.
Voor nieuwbouw wordt de eis gesteld aan het verblijfsgebied; niet alleen aan de
verblijfsruimte.
Lid 5
(uitzondering) Aan niet al te grote (2000 m2) opslagruimten (industrie) met niet al te veel
brandbaar materiaal (500 MJ/m2) mogen minder strenge eisen worden gesteld [6].
Lid 6
(uitzondering) Aan kleine (100 m2) gebruiksfuncties (lichte industrie) waarin geen
bijzonder brandbare materialen worden opgeslagen, mogen minder strenge eisen worden
gesteld.
Lid 7
(uitzondering) Voor elke lichte industriefunctie (bij nieuwbouw geldt dit lid alleen voor
tuinbouwkassen) en met weinig brandbaar materiaal (200 MJ/m2) mogen minder strenge
eisen worden gesteld [7].
Lid 8
(uitzondering) Aan kleine (100 m2) gebruiksfuncties (overige) waarin geen bijzonder
brandbare materialen worden opgeslagen, mogen minder strenge eisen worden gesteld.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1997, 142
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Stb. 2002, 203
6. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; permanente vuurbelasting, TNO Bouw
rapportnr. 94-BKR-R1448, 19-okt-94
7. Vuurbelasting in tuinbouwkassen, SAVE, 1-nov-96
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Historie art. 2.112 (Beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
Allen voor woon-, kantoor- en logiesfuncties zijn in 1997 in de Ministeriele regeling [2]
prestatie-eisen geformuleerd.
In 1998 [3] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Er zijn nadien
ook verschillende correcties uitgevoerd [5] en [6].
Motivatie
Met brandcompartimentering wordt getracht de uitbreiding van brand te beperken tot een
gedeelte van een gebouw. Aangegeven moet dan ook worden wat de omvang is van een
brandcompartiment.
Lid 1
Brand moet in ieder geval beperkt worden tot het eigen perceel (identiek nieuwbouw).
Lid 2
Voor het goed functioneren van een brandcompartiment is het nodig dat ruimten niet te
groot zijn en geen bijzonder brandgevaar opleveren (identiek nieuwbouw).
Lid 3
De inpandige garage of berging mag bij (eengezins)woningen deel uitmaken van het
brandcompartiment (identiek nieuwbouw).
Lid 4
Een brandcompartiment is niet groter dan 2000 m2. De herkomst van deze maat is
onbekend.
Gasten die gebruik maken van een logiesfunctie zijn in het algemeen minder bekend met
de vluchtmogelijkheden. Daarom is voor deze gebruiksfunctie de omvang van een
brandcompartiment kleiner (1000m2).
De motivatie om voor industrie-, onderwijs- en sportfuncties een groter
brandcompartiment (3000 m2) toe te staan is niet duidelijk.
Lid 5
Een stookruimte wordt brandgevaarlijk geacht en moet daarom in een afzonderlijk
brandcompartiment liggen. De eis is identiek aan die van nieuwbouw.
Lid 6
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Een grote technische ruimte (>100m2) wordt brandgevaarlijk geacht en moet daarom in
een afzonderlijk brandcompartiment liggen.
Lid 7
Een ruimte waarin brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen wordt brandgevaarlijk
geacht en moet daarom in een afzonderlijk brandcompartiment liggen. De eis is identiek
aan die van nieuwbouw.
Lid 8
Betreft een cellengebouw. Getracht is de bestaande bepalingen [3] en [7] te formuleren in
het Bouwbesluit passend kader. De eis is identiek aan die van nieuwbouw.
Lid 9
Betreft de celfunctie. In gebouwen waarin wordt geslapen worden strengere eisen gesteld.
De toegestane gebruiksoppervlakte (1000 m2) is echter tweemaal groter dan bij
nieuwbouw (500m2).
Lid 10
Bij brand in een gezondheidsfunctie, moeten patiënten snel naar een (tijdelijk) veilige
plaats kunnen worden gebracht. Daarvoor moet ruimte zijn op dezelfde bouwlaag.
Waarop 77% gebaseerd, ontw. NEN 3896 of ontw. NEN 6086??? De eis is identiek aan
die voor nieuwbouw.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1997, 142 -2
3. Stcrt. 1998, 250 -3
4. Stb. 2001, 410
5. Stb. 2002, 203
6. Stb. 2002, 516
7. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.113 (Beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
Allen voor woon-, kantoor- en logiesfuncties zijn in 1997 in de Ministeriele regeling [2]
prestatie-eisen geformuleerd.
In 1998 [3] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Er zijn nadien
nog correcties uitgevoerd [5].
Motivatie
Brandcompartimentering heeft alleen zin als de scheidingsconstructies van
brandcompartimenten voldoende weerstand hebben tegen branddoorslag en
brandoverslag (wbdbo).
Lid 1
Als motivatie voor de wbdbo van 60 min. is voor nieuwbouw gegeven dat een brand
binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle gekregen moet worden. Voor bestaande
bouw wordt een wbdbo geëist van 20 min. Of de motivatie voor bestaande bouw dan is
dat een brand binnen 20 min. onder controle te krijgen is, is niet duidelijk.
Lid2
Doel is gelijke rechten (en eisen) voor iedere burger met betrekking tot brandoverslag.
Dit wordt bereikt door de aanwezigheid te veronderstellen van een denkbeeldig identiek
gebouw, dat gespiegeld is ten opzichte van de perceelsgrens.
De tekst is identiek aan die voor nieuwbouw.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1997, 142
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.114 (Beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
Allen voor woon-, kantoor- en logiesfuncties zijn in 1997 in de Ministeriele regeling [2]
zelfsluitende deuren (prestatie-eis) geëist.
In 1998 [3] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Openingen, zoals ramen, doen de bereikte weerstand tegen branduitbreiding weer teniet.
Daarom worden alleen zelfsluitende deuren toegestaan.
Er worden overigens, voor zover bekend, geen eisen gesteld aan de branddoorslag
eigenschappen van een zelfsluitende deur.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1997, 142
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.115 (afd. 2.14.1 Verdere beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Voor ruimten in gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt, zijn aanvullende eisen met
betrekking tot de uitbreiding van brand gerechtvaardigd, omdat brand minder snel wordt
opgemerkt en mensen meer tijd nodig hebben om het brandcompartiment te verlaten (een
subbrandcompartiment ligt altijd in een brandcompartiment).
Er worden eisen gesteld aan de ligging, de omvang en de brandbestendigheid (wbdbo)
van subbrandcompartimenten.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.116 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Aangegeven moet worden in welke ruimten mogelijk geslapen kan worden en dus in een
subbrandcompartiment moeten liggen, en welke ruimten er niet in mogen liggen.
Lid 1
In algemene zin moeten niet-gemeenschappelijke ruimten waarin geslapen wordt, in een
subbrandcompartiment liggen [5].
Lid 2
In gemeenschappelijk verblijfsgebieden van woonfuncties en logiesfuncties kan geslapen
worden.
Lid 3
Ook aan bed gebonden patiënten verdienen extra bescherming tegen uitbreiding van
brand.
Lid 4
Het slaapgedeelte voor kleine kinderen (jonger dan 4 jaar) in een kinderopvang moet
extra beschermd worden omdat deze kinderen te jong zijn om zichzelf te redden in geval
van brand [4] en [6].
Lid 5
De eisen aan een subbrandcompartiment zijn vaak minder streng dan die aan een
brandcompartiment.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. Stb. 2002, 203
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6. Brandveiligheid kinderopvang: a) Arboconvenant Kinderopvang, Afgesloten op
20 december 1999 - Convenant fysieke belasting Arbeidsomstandigheden
Kinderopvang, b) ARBOPLUSCONVENANT KINDEROPVANG, ter
verbetering van verzuim- en reïntegratiebeleid en reductie van werkdruk en
werkstress, 20 maart 2005, c) ARBOPLUSCONVENANT KINDEROPVANG,
ter verbetering van verzuim- en reïntegratiebeleid en reductie van werkdruk en
werkstress, 20 maart 2005, d) Bouwbesluit 2003 toegespitst op kinderopvang,
Van Overveld Bouwbesluit advies bv, Van Overveld, M. 29 oktober 2002
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Historie art. 2.117 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Een subbrandcompartiment mag, om zijn functie goed te kunnen vervullen, niet te groot
zijn.
Lid 1
Onbegrijpelijk. Lijkt al te staan in 2.116-4.
Lid 2
Enkele ruimten van ondergeschikt belang (nevenfuncties) mogen deel uitmaken van een
subbrandcompartiment.
Lid 3
Voor zelfredzame personen is de omvang van een subbrandcompartiment beperkt tot
500m2.
Lid 4
Onbegrijpelijk
Lid 5
Het lijkt erop dat de eis van 2.116 lid 2 hier herhaald is, met uitzondering van de
logiesfunctie. Motivatie is niet bekend.
Lid 6
Dit lid betreft het slaapgedeelte in een kinderopvang. In overleg met de brandweer is de
omvang beperkt tot 200 m2. Uit een ruimte met een dergelijk oppervlak is nog een goede
evacuatie mogelijk. Deze maat is voldoende om 2 groepen kinderen met begeleiding te
plaatsen [5].
Lid 7
De tekst is zodanig aangepast [4] en [6] dat andere ruimten dan de patiëntenkamer ook in
het subbrandcompartiment mogen liggen.
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Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. Brandveiligheid kinderopvang: a) Arboconvenant Kinderopvang, Afgesloten op
20 december 1999 - Convenant fysieke belasting Arbeidsomstandigheden
Kinderopvang, b) ARBOPLUSCONVENANT KINDEROPVANG, ter
verbetering van verzuim- en reïntegratiebeleid en reductie van werkdruk en
werkstress, 20 maart 2005, c) ARBOPLUSCONVENANT KINDEROPVANG,
ter verbetering van verzuim- en reïntegratiebeleid en reductie van werkdruk en
werkstress, 20 maart 2005, d) Bouwbesluit 2003 toegespitst op kinderopvang,
Van Overveld Bouwbesluit advies bv, Van Overveld, M. 29 oktober 2002
6. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.118 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Subbrandcompartimentering heeft alleen betrekking op een verdere indeling van een
(hoofd)brandcompartiment. Scheidingsconstructies van subbrandcompartimenten moeten
om zinvol te zijn, een voldoende weerstand hebben tegen branddoorslag en brandoverslag
(wbdbo).
Lid 1
Doel is uitbreiding van een brand naar een andere ruimte binnen een brandcompartiment
gedurende een bepaalde tijd te verhinderen. De aanduiding “in het brandcompartiment” is
toegevoegd [4] om verwarring met 2.106 lid 1 te voorkomen.
Lid 2
Voor woningen kan met een lagere tijdsduur (30 min.) worden volstaan. De eis lijkt op
2.106 lid 2
Lid 3
Voor niet al te hoge vloeren in woningen met een beperkte vuurbelasting (500 MJ/m2)
kan volstaan worden met een lagere eis (30 min).
Lid 4
Voor woonfuncties geldt een minder zware eis (30 min).
Lid 5
Een deel van het oppervlak onder een deur blijft voor de bepaling van de wbdbo buiten
beschouwing. Via de kier onder de deur kan worden geventileerd. Deze bepaling komt
overeen met 2.105 lid 9b voor celfuncties. De bepaling is in dit artikel ook van toepassing
verklaard op het slaapgedeelte van een kinderopvang en voor het deel
gezondheidzorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten.
De maten van de kier hangen mogelijk samen met bestaande cellen [5].
Bronnen
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1.
2.
3.
4.
5.

Stb. 1991, 680
Stb. 1998, 619
Stb. 2001, 410
Stb 2005,1
Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.119 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Openingen, zoals ramen, doen de bereikte weerstand tegen branduitbreiding weer teniet.
Daarom worden alleen zelfsluitende deuren toegestaan.
Er worden overigens, voor zover bekend, geen eisen gesteld aan de branddoorslag
eigenschappen van een zelfsluitende deur.
Bronnen
1. Stb. 2002, 203
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb 2005,1
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Historie art. 2.120 (afd. 2.14.2 Verdere beperking van uitbreiding van brand, bestaande
bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Voor ruimten in gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt, zijn aanvullende eisen met
betrekking tot de uitbreiding van brand gerechtvaardigd omdat brand minder snel wordt
opgemerkt en mensen meer tijd nodig hebben om het brandcompartiment te verlaten (een
subbrandcompartiment ligt altijd in een brandcompartiment).
Er worden eisen gesteld aan de ligging, de omvang en de brandbestendigheid (wbdbo)
van subbrandcompartimenten.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
De eisen komen in belangrijke mate overeen met nieuwbouw, in zoverre dat toelaatbare
oppervlakten groter zijn en de wbdbo–eis lager is.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.121 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld zijn voor
gebruiksfuncties waarin ook geslapen wordt.
Motivatie
Aangegeven moet worden in welke ruimten mogelijk geslapen kan worden en dus in een
subbrandcompartiment moeten liggen en welke ruimten er niet in mogen liggen.
Lid 1
In algemene zin moeten ruimten waarin geslapen wordt, in een subbrandcompartiment
liggen [5].
Lid 2
Met dit lid wordt bereikt [4] dat in afwijking van lid 1, een gemeenschappelijke ruimte
van een celfunctie niet in een brandcompartiment hoeft te liggen.
Lid 3
De eisen aan een subbrandcompartiment zijn vaak minder streng dan die aan een
brandcompartiment.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.122 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld
Motivatie
Een subbrandcompartiment mag, om zijn functie goed te kunnen vervullen, niet te groot
zijn.
Lid 1
Onbegrijpelijk. Lijkt al te staan in 2.121 lid 3.
Lid 2
Enkele ruimten van ondergeschikt belang (nevenfuncties) mogen deel uitmaken van een
subbrandcompartiment [5].
Lid 3
Motivering is niet bekend.
Lid 4
Onbegrijpelijk. Overeenkomstig 2.117 lid 4 met dien verstande dat de omvang van het
toelaatbare oppervlak is verhoogd van 40 m2 naar 60 m2.
Lid 5
De tekst is zodanig aangepast [4] en [5] dat andere ruimten dan de patiëntenkamer ook in
het subbrandcompartiment mogen liggen. Echter voor bestaande bouw is de omvang van
de toelaatbare oppervlakte verdubbeld.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.123 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld.
Motivatie
Subbrandcompartimentering heeft alleen betrekking op een verdere indeling van een
(hoofd)brandcompartiment. Scheidingsconstructies van subbrandcompartimenten moeten
om zinvol te zijn, een voldoende weerstand hebben tegen branddoorslag en brandoverslag
(wbdbo).
Lid 1
Doel is uitbreiding van een brand naar een andere ruimte binnen een brandcompartiment
gedurende een bepaalde tijd te verhinderen. De aanduiding “in het brandcompartiment” is
toegevoegd [4] om verwarring met 2.113 lid 1 te voorkomen. De wbdbo van
subbrandcompartimenten voor bestaande bouw stemt in algemene zin overeen met die
van brandcompartimenten voor bestaande bouw.
Lid 2
Een deel van het oppervlak onder een deur blijft voor de bepaling van de wbdbo buiten
beschouwing. Via de kier onder de deur kan worden geventileerd. Deze bepaling komt
overeen met 2.105 lid 9b voor celfuncties. De bepaling is in dit artikel ook van toepassing
verklaard op het deel gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten. Echter in
tegenstelling tot nieuwbouw, niet meer op het slaapgedeelte van een kinderopvang.
De maten van de kier hangen mogelijk samen met bestaande cellen [5].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb 2005,1
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.124 (Verdere beperking van uitbreiding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Deze afdeling komt niet als zelfstandige artikel voor in Bb 1992 [1].
In 1998 [2] wordt het begrip subbrandcompartiment geïntroduceerd.
In Bb 2003 [3] wordt aangegeven welke ruimten in een subbrandcompartiment liggen,
wat de omvang is en welke eisen er aan gesteld worden.
In 2005 [4] wordt bepaald dat subbrandcompartimenten alleen bedoeld.
Motivatie
Openingen, zoals ramen, doen de bereikte weerstand tegen branduitbreiding weer teniet.
Daarom worden alleen zelfsluitende deuren toegestaan.
Er worden overigens, voor zover bekend, geen eisen gesteld aan de branddoorslag
eigenschappen van een zelfsluitende deur.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 2001, 410
4. Stb 2005,1
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Historie art. 2.125 (afd. 2.15.1 Beperking van ontstaan van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen en tunnels zijn prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties, zijn functionele eisen geformuleerd.
In 1998 [5] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn mede gebaseerd op de
Regeling politiecellencomplex [4] en [5]. Hierin werd een ander begrippenkader gebruikt,
waardoor de eisen in het Bouwbesluit lastig interpreteerbaar zijn geformuleerd.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moet het snel ontstaan van rook zoveel mogelijk worden
beperkt.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.126 (Beperking van ontstaan van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen en tunnels zijn prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties, zijn functionele eisen geformuleerd.
In 1998 [5] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn mede gebaseerd op de
Regeling politiecellencomplex [4] en [5]. Hierin werd een ander begrippenkader gebruikt,
waardoor de eisen in het Bouwbesluit lastig interpreteerbaar zijn geformuleerd.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moet het snel ontstaan van rook zoveel mogelijk worden
beperkt. Het eerste lid bevat de algemene eis. De andere leden bevatten zwaardere eisen
in verband met bijzondere situaties.
Lid 1
Algemene eis, overgenomen uit Bb1992 [1].
Lid 2
In een rookvrije vluchtroute moeten zwaardere eisen worden gesteld.
Lid 3
Als minder goed brandbare materialen zijn toegepast in een rookvrije vluchtroute, mag de
eis aan de rookproductie lager zijn (dan lid 2).
Lid 4
De eis die (in verband met rookproductie) aan een rookvrije vluchtroute wordt gesteld,
wordt ook aan een brand- en rookvrije vluchtroute gesteld. Deze is alleen van toepassing
op de gebruiksfuncties die niet in lid-2 zijn aangewezen.
Lid 5
Als minder goed brandbare materialen zijn toegepast in een brand- en rookvrije
vluchtroute, mag de eis aan de rookproductie lager zijn (dan lid 4).
Lid 6
Voor niet-gemeenschappelijke celfuncties worden met vluchtroutes overeenkomende
eisen gehanteerd (lid 2).
Lid 7
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Indien in gemeenschappelijke celfuncties minder goed brandbare materialen zijn
toegepast, mag de eis aan de rookproductie lager zijn (dan lid 6).
Lid 8
Voor celfuncties mag de rookproductie in rookvrije vluchtroutes niet worden
gereduceerd, ook niet als minder goed brandbare materialen zijn toegepast.
Lid 9
Voor celfuncties geldt de eis voor rookvrije vluchtroutes (lid 8) ook voor verkeersroutes
tussen een subbrandcompartiment en de uitgang van het rookcompartiment.
Lid 10
Voor gezondheidszorgfunctie voor aan bedgebonden patiënten wordt een zwaardere eis
gesteld voor verkeersroutes tussen een subbrandcompartiment en de uitgang van het
rookcompartiment, afhankelijk van de brandbaarheid van de toegepaste materialen.
Lid 11
Als minder goed brandbare materialen zijn toegepast in de verkeersroute, mag de eis aan
de rookproductie lager zijn (dan lid 10).
Lid 12
Reparatie artikel. De algemene eis van lid 1 geldt ook voor een tunnel. Bij een tunnel is
echter geen sprake van “zijde die grenst aan de binnenlucht” [6].
Lid 13
Reparatie artikel. De algemene eis van lid 4 betreffende brand- en rookvrije vluchtroutes,
geldt ook voor een tunnel. Bij een tunnel is echter geen sprake van “zijde die grenst aan
de binnenlucht” [6].
Lid 14
Reparatie artikel. De lagere eis die geldt als minder goed brandbare materialen zijn
toegepast (overeenkomstig met lid 5), geldt ook voor een tunnel. Bij een tunnel is echter
geen sprake van “zijde die grenst aan de binnenlucht” [6].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
6. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 2.127 (Beperking van ontstaan van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs beloopbare
oppervlakken, zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en
logiesgebouwen en tunnels is bepaald dat voor beloopbare oppervlakken de minimum eis
geldt (rookdichtheid ten hoogste 10 m-1) .
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor beloopbare oppervlakken in het algemeen de
minimum eis geldt.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
De bovenzijde van horizontale oppervlakken zijn minder brandgevaarlijk dan andere
oppervlakken, waardoor een lager eis aan de rookproductie kan worden gesteld. Van art
2.216 is alleen lid 1 van toepassing. Art 2.216 lid 12 (tunnels) is uitgezonderd omdat
2.216 lid 1 niet van toepassing is op tunnels.

Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.128 (Beperking van ontstaan van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare handelwijze, met betrekking tot de vrijstelling van een klein oppervlakte
van de constructie-onderdelen, is destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
In Bb 2003 [2] is, in lijn met wat er reeds was, de eis voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Voor kleine constructiedelen is het niet altijd mogelijk en zinvol om daarvoor de bijdrage
aan rookproductie te beperken of te beoordelen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.129 (Beperking van ontstaan van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van ontstaan van rook zijn artikelen die voor
(permanente) nieuwbouw gelden van toepassing verklaard op tijdelijke bouwwerken.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht bij tijdelijke bouwwerken geen beperkingen op te
leggen aan de rookproductie van de te gebruiken materialen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.130 (afd. 2.15.2 Beperking van ontstaan van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen en tunnels zijn prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties, zijn functionele eisen geformuleerd.
In 1998 [2] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moet het snel ontstaan van rook zoveel mogelijk worden
beperkt.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410

Historie art 2.130.doc

070523

Historie art. 2.131 (Beperking van ontstaan van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen en tunnels zijn prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties, zijn functionele eisen geformuleerd.
In 1998 [2] zijn de functionele eisen voor de overige gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moet het snel ontstaan van rook zoveel mogelijk worden
beperkt. Het eerste lid bevat de algemene eis. De andere leden stellen zwaardere eisen in
verband met bijzondere situaties.
Lid 1
Algemene eis, overgenomen uit Bb1992 [1]. De eis stemt overeen met nieuwbouw.
Lid 2
In een rookvrije vluchtroute moeten zwaardere eisen worden gesteld.
Lid 3
De eis die (in verband met rookproductie) aan een rookvrije vluchtroute wordt gesteld,
wordt ook aan een brand- en rookvrije vluchtroute gesteld. Deze is alleen van toepassing
op de gebruiksfuncties die niet in lid 2 zijn aangewezen.
Lid 4
Voor niet-gemeenschappelijke celfuncties worden met vluchtroutes overeenkomende
eisen gehanteerd (lid 2).
Lid 5
Voor celfuncties geldt de eis voor rookvrije vluchtroutes (lid 4) ook voor verkeersroutes
tussen een subbrandcompartiment en de uitgang van het rookcompartiment. De eis komt
overeen met nieuwbouw (2.126 lid 9)
Lid 6
Voor gezondheidszorgfunctie voor aan bedgebonden patiënten wordt een zwaardere eis
gesteld voor verkeersroutes tussen een subbrandcompartiment en de uitgang van het
rookcompartiment.
Lid 12

Historie art 2.131.doc

070523

Reparatie artikel. De algemene eis van lid 1 geldt ook voor een tunnel. Bij een tunnel is
echter geen sprake van “zijde die grenst aan de binnenlucht”. De eis komt overeen met
nieuwbouw (2.126 lid 12) [4].
Lid 13
Voor bestaande tunnels wordt aan brand- en rookvrije vluchtroutes, een zwaardere eis
gesteld. De eis komt overeen met nieuwbouw (2.126 lid 13) [4].
Lid 14
Als in een tunnel minder goed brandbare materialen zijn toegepast (ten opzichte van lid
13) wordt een lagere eis gesteld aan de rookproductie [4].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 2.132 (Beperking van ontstaan van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen, met betrekking tot de brandvoortplanting langs beloopbare
oppervlakken, zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor kantoren en
logiesgebouwen en tunnels is bepaald dat voor beloopbare oppervlakken de minimum eis
geldt (rookdichtheid ten hoogste 10 m-1) .
In 1998 [2] is expliciet opgenomen dat voor beloopbare oppervlakken in het algemeen de
minimum eis geldt.
In Bb 2003 [3] zijn, in lijn met wat er reeds was, de eisen voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
De bovenzijde van horizontale oppervlakken zijn minder brandgevaarlijk dan andere
oppervlakken, waardoor een lager eis aan de rookproductie kan worden gesteld. 2.216 lid
1 is van toepassing; andere leden niet.
Art 2.231 lid 9 (tunnels) is uitgezonderd, omdat art 2.216 lid 1 niet van toepassing is op
tunnels. Echter de eis is zwaarder dan voor andere gebruiksfuncties. Mogelijk hangt dat
samen met de zwaardere eis in art 2.231 lid 8.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.133 (Beperking van ontstaan van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare handelwijze, met betrekking tot de vrijstelling van kleine oppervlakten van
de constructie-onderdelen, is destijds opgenomen in Bb 1992 [1].
In Bb 2003 [2] is, in lijn met wat er reeds was, de eis voor andere gebruiksfuncties
opgenomen.
Motivatie
Voor kleine oppervlakten van constructie-onderdelen is het niet altijd mogelijk en zinvol
om daarvoor de bijdrage aan rookproductie te beperken of te beoordelen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.134 (afd. 2.16.1 Beperking van verspreiding van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot rookverspreiding opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen
geformuleerd onder de titel “Beperking van verspreiding van rook”. Voor de overige
gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [2] zijn de eisen aangescherpt en voor alle gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter zodanig
anders geformuleerd dan in 1998 dat niet duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of
verlichting van de eisen. De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn
mede gebaseerd op de Regeling politiecellencomplex [4] en [5].
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan mag rook zich niet binnen korte tijd verspreiden naar een
andere deel van het bouwwerk, zodat op veilige wijze het aansluitende terrein kan
worden bereikt.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.135 (Beperking van verspreiding van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot rookverspreiding opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen
geformuleerd onder de titel “Beperking van verspreiding van rook”. Voor de overige
gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [2] zijn de eisen aangescherpt en voor alle gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter zodanig
anders geformuleerd dan in 1998 dat niet duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of
verlichting van de eisen. De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn
mede gebaseerd op de Regeling politiecellencomplex [4] en [5].
Motivatie
Er moeten voorzieningen worden getroffen om de verspreiding van rook tegen te gaan,
opdat rookvrije vluchtroutes gedurende de tijd dat het gebouw wordt ontruimd, vrij
blijven van rook.
Lid 1
De verspreiding van rook binnen een brandcompartiment moet beperkt blijven, hiertoe
wordt een brandcompartiment verdeeld in rookcompartimenten.
Lid 2
Bij hoge gebouwen (> 50m) wordt een rooksluis geëist tussen een verblijfsgebied en een
trappenhuis. Hierdoor duurt het langer voordat rook kan doordringen in het trappenhuis
en ontstaat meer tijd om het gebouw te verlaten.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.136 (Beperking van verspreiding van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot rookverspreiding opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen
geformuleerd onder de titel “Beperking van verspreiding van rook”. Voor de overige
gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [2] zijn de eisen aangescherpt en voor alle gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter zodanig
anders geformuleerd dan in 1998 dat niet duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of
verlichting van de eisen. De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn
mede gebaseerd op de Regeling politiecellencomplex [4] en [5].
Motivatie
De omvang van rookcompartimenten wordt bepaald door de tijd die nodig is om uit het
rookcompartiment te kunnen ontvluchten. Dit is “vertaald” naar de loopafstand van een
punt in het rookcompartiment naar de uitgang van dat rookcompartiment.
Lid 1
Voor de kinderopvang en logiesfunctie in een logiesgebouw moet rook zoveel mogelijk
geweerd worden uit een ruimte waarin geslapen wordt. Voor de cel- en
gezondheidszorgfunctie worden algemene eisen gesteld (leden 2-4). Voor de woonfunctie
worden geen eisen anders dan de functionele eis gesteld.
Lid 2
In verband met de vrije indeelbaarheid worden niet-dragende scheidingswanden bij het
bepalen van de loopafstand buiten beschouwing gelaten. Omdat de afstand dan onredelijk
groot zou kunnen worden, moet de berekende afstand met een factor 1,5 worden
vermenigvuldigd.
De toelaatbare loopafstand is afhankelijk van de bezettingsgraad klasse.
Lid 3
Dit is een vangnet bepaling waarmee voorkomen moet worden (door de aanwezigheid
van veel niet-dragende scheidingswanden) dat de werkelijke loopafstand vanuit een
verblijfsruimte onaanvaardbaar groot wordt.
Lid 4
Doel is te voorkomen dat men van meer dan één trap gebruik moet maken om een
rookcompartiment te verlaten.
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Lid 5
Voor een celfunctie wordt (in afwijking van lid 2) gerekend met de werkelijke loop
afstand.
Lid 6
In een rookcompartiment van een penitentiaire inrichting kan een vide worden gebouwd
met een maximaal verschil tussen de vloeren van 12 m.
Lid 7
Voor industriefunctie is lid 4 niet van toepassing als de vloeren met elkaar in verbinding
staan door middel van een vide van voldoende omvang.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
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Historie art. 2.137 (Beperking van verspreiding van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot rookverspreiding opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen
geformuleerd onder de titel “Beperking van verspreiding van rook”. Voor de overige
gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [2] zijn de eisen aangescherpt en voor alle gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter zodanig
anders geformuleerd dan in 1998 dat niet duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of
verlichting van de eisen. De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn
mede gebaseerd op de Regeling politiecellencomplex [4] en [5].
Motivatie
De achtergronden zijn gegeven in [6]. Rookcompartimentering heeft alleen betrekking op
een verdere indeling van een (hoofd)brandcompartiment. Scheidingsconstructies van
rookcompartimenten moeten om zinvol te zijn, een voldoende weerstand hebben tegen
rookdoorgang.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994
6. Twilt, L., Van Mierlo, R.J.M., Ontwerpnorm NEN 6075; bepaling van de
weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, IBBC-TNO B-90-220, 1-mrt-90
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Historie art. 2.138 (Beperking van verspreiding van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot rookverspreiding opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen
geformuleerd onder de titel “Beperking van verspreiding van rook”. Voor de overige
gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [2] zijn de eisen aangescherpt en voor alle gebruiksfuncties, grotendeels als
prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter zodanig
anders geformuleerd dan in 1998 dat niet duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of
verlichting van de eisen. De eisen met betrekking tot rookbeperking voor celfuncties zijn
mede gebaseerd op de Regeling politiecellencomplex [4] en [5].
Motivatie
Openingen, zoals ramen en deuren, doen de bereikte weerstand tegen rookdoorgang weer
teniet. Daarom worden alleen zelfsluitende constructieonderdelen toegestaan.
Er worden overigens, voor zover bekend, geen eisen gesteld aan de rookdoorgang van
een zelfsluitend constructiedeel.
Vergelijkbare eisen (2.107, 2.114, 2.119, 2.124) staan alleen een zelfsluitende deur toe.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stcrt. 1998, 250
5. Brandbeveiligingsconcept Cellen en cellengebouwen, Min BiZa, 1994

Historie art 2.138.doc

070523

Historie art. 2.139 (Beperking van verspreiding van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van uitbreiding van brand zijn twee artikelen die
voor (permanente) nieuwbouw gelden van toepassing verklaard op tijdelijke
bouwwerken.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij tijdelijke gebouwen geen
rookcompartimentering toe te passen.
Dezelfde eisen die voor nieuwbouw gelden zijn van toepassing op tijdelijke bouwwerken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.140 (afd. 2.16.2 Beperking van verspreiding van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Ministeriele Regeling [2] prestatieeisen geformuleerd. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties, de functionele eisen grotendeels als prestatieeisen geformuleerd. Echter zodanig anders geformuleerd dan in 1992 [1] dat niet
duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of verlichting van de eisen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen weer anders geformuleerd. Ten opzichte van Bb 1992 [1]
zijn de toelaatbare loopafstanden vergroot (voor kantoren van 45 m naar 75 m).
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan mag rook zich niet binnen korte tijd verspreiden naar een
andere deel van het bouwwerk, zodat op veilige wijze het aansluitende terrein kan
worden bereikt.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 188
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410

Historie art 2.140.doc

070523

Historie art. 2.141 (Beperking van verspreiding van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Ministeriele Regeling [2] prestatieeisen geformuleerd. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties, de functionele eisen grotendeels als prestatieeisen geformuleerd. Echter zodanig anders geformuleerd dan in 1992 [1] dat niet
duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of verlichting van de eisen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen weer anders geformuleerd. Ten opzichte van Bb 1992 [1]
zijn de toelaatbare loopafstanden vergroot (voor kantoren van 45 m naar 75 m).
Motivatie
De verspreiding van rook binnen een brandcompartiment moet beperkt blijven, hiertoe
wordt een brandcompartiment verdeeld in rookcompartimenten.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 188
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.142 (Beperking van verspreiding van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Ministeriele Regeling [2] prestatieeisen geformuleerd. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties, de functionele eisen grotendeels als prestatieeisen geformuleerd. Echter zodanig anders geformuleerd dan in 1992 [1] dat niet
duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of verlichting van de eisen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen weer anders geformuleerd. Ten opzichte van Bb 1992 [1]
zijn de toelaatbare loopafstanden vergroot (voor kantoren van 45 m naar 75 m).
Motivatie
De omvang van rookcompartimenten wordt bepaald door de tijd die nodig is om uit het
rookcompartiment te kunnen ontvluchten. Dit is “vertaald” naar de loopafstand van een
punt in het rookcompartiment naar de uitgang van dat rookcompartiment.
Lid 1
Voor een bestaande logiesfunctie in een logiesgebouw moet rook zoveel mogelijk
geweerd worden uit een ruimte waarin geslapen wordt. Voor de woonfunctie worden
geen eisen, anders dan de functionele eis gesteld.
Lid 2
Gerekend wordt met de werkelijke loopafstand. Voor bestaande gebouwen is deze ca 2,5
maal groter dan voor nieuwbouw (75 m resp. 30 m). Voor de bijeenkomstfunctie en de
onderwijsfunctie zijn wat zwaardere eisen vastgesteld (60 m). Een motivatie is niet
bekend.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 188
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.143 (Beperking van verspreiding van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Ministeriele Regeling [2] prestatieeisen geformuleerd. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties, de functionele eisen grotendeels als prestatieeisen geformuleerd. Echter zodanig anders geformuleerd dan in 1992 [1] dat niet
duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of verlichting van de eisen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen weer anders geformuleerd. Ten opzichte van Bb 1992 [1]
zijn de toelaatbare loopafstanden vergroot (voor kantoren van 45 m naar 75 m).
Motivatie
De achtergronden zijn gegeven in [5]. Rookcompartimentering heeft alleen betrekking op
een verdere indeling van een (hoofd)brandcompartiment. Scheidingsconstructies van
rookcompartimenten moeten om zinvol te zijn, een voldoende weerstand hebben tegen
rookdoorgang. Voor bestaande bouw kan volstaan worden met korte durende weerstand
(20 min) dan voor nieuwbouw (30 min). De eis geldt ook voor woonfuncties (niet
woonwagen).
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 188
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Twilt, L., Van Mierlo, R.J.M., Ontwerpnorm NEN 6075; bepaling van de
weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, IBBC-TNO B-90-220, 1-mrt-90
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Historie art. 2.144 (Beperking van verspreiding van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen, kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Ministeriele Regeling [2] prestatieeisen geformuleerd. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
In 1998 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties, de functionele eisen grotendeels als prestatieeisen geformuleerd. Echter zodanig anders geformuleerd dan in 1992 [1] dat niet
duidelijk is of er nu sprake is van verzwaring of verlichting van de eisen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen weer anders geformuleerd. Ten opzichte van Bb 1992 [1]
zijn de toelaatbare loopafstanden vergroot (voor kantoren van 45 m naar 75 m).
Motivatie
Openingen, zoals ramen en deuren, doen de bereikte weerstand tegen rookdoorgang weer
teniet. Daarom worden alleen zelfsluitende constructieonderdelen toegestaan.
Er worden overigens, voor zover bekend, geen eisen gesteld aan de rookdoorgang van
een zelfsluitend constructiedeel.
Vergelijkbare eisen (2.107, 2.114, 2.119, 2.124) staan alleen een zelfsluitende deur toe.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 188
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.145 (afd. 2.17.1 Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 15 “Vluchten uit
een woning”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel
“Vluchten bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moeten personen snel en veilig een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment kunnen verlaten.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.146 (Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 15 “Vluchten uit
een woning”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel
“Vluchten bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Doel is te waarborgen dat in geval van brand, het rookcompartiment binnen één minuut
verlaten kan worden.
Lid 1
Betreft een grote woonfunctie in een woongebouw. In verband met de vrije
indeelbaarheid worden niet-dragende scheidingswanden bij het bepalen van de
loopafstand buiten beschouwing gelaten. Omdat de afstand dan onredelijk groot zou
kunnen worden, mag de afstand niet groter worden dan 20m.
Lid 2
Dit is een vangnet bepaling voor lid 1, waarmee voorkomen moet worden (door de
aanwezigheid van veel niet-dragende scheidingswanden) dat de werkelijke loopafstand
vanuit een verblijfsruimte onaanvaardbaar groot wordt.
Lid 3
In een grote woonfunctie, met grotere vloeroppervlakken voor verblijfsgebied en
verblijfsruimte, is het noodzakelijk dat twee uitgangen beschikbaar zijn. Indien een
opstelplaats voor een kooktoestel aanwezig is, worden de risico’s hoger ingeschat en zijn
bij een kleiner oppervlak al twee uitgangen nodig.
Lid 4
Betreft een grote woonfunctie in een woongebouw.
Niet duidelijk is welk probleem met dit lid wordt opgelost.
Lid 5
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Betreft een grote woonfunctie in een woongebouw. Met dit lid wordt bepaald dat de
leden 1-3 alleen bedoeld zijn voor grote (>500m2) gemeenschappelijke verblijfsgebieden.
Lid 6
Betreft alle woonfuncties (niet woonwagen) en logiesfuncties. Een brandcompartiment of
subbrandcompartiment mag niet te groot worden.
Lid 7
Betreft alle woonfuncties (niet woonwagen). Niet-ioniserende (optische) rookmelder
reageren sneller op smeulbranden (type brand waarbij verreweg de meeste slachtoffers
vallen). Met aansluiting op het lichtnet wordt voorkomen dat de batterijen op zijn.
Lid 8
Betreft alle niet-woonfuncties. Deuren (vrije doorgang) moeten voldoende breed zijn
zodat de aanwezige mensen snel een rookcompartiment kunnen verlaten. De
grenswaarden zijn afgestemd op de bestaande praktijk [6]. De achtergrond is 90 personen
bij 1 m breedte [4].
De minimum breedte (0,85 m, was 0,6m) is gelijk gekozen [5] aan het minimum voor
elke toegang, waardoor ook mensen met een functiebeperking sneller kunnen ontvluchten
en de doorstroomsnelheid wordt vergroot.
Lid 9
Om te voorkomen dat een blokkade ontstaat als veel mensen in dezelfde richting moeten
vluchten, moet een deur in de vluchtrichting opendraaien. Reguliere deuren mogen wel
als schuifdeur worden uitgevoerd, nooddeuren niet. Deze bepaling is overgenomen [5] uit
het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Lid 10
De loopafstand naar de uitgang van een verblijfsruimte mag niet te groot zijn. Bij grote
verblijfsruimten moeten dan meer uitgangen worden gecreëerd.
Lid 11
Indien sprake is van de opslag van brandbare stoffen wordt het niet verantwoord geacht
bij lage bezetting de loopafstand te vergroten.
Lid 12
Bepaald waar de in lid 10 bedoelde uitgang (toegang) mag liggen. De algemene regel is
dat de uitgang (toegang) van een verblijfsruimte moet aansluiten op een verkeersruimte
(ook al wordt dat in de tekst niet gesteld). De uitzonderingen zijn beschreven.
Lid 13
De uitzonderingen van lid 12 gelden niet voor ruimten waarin geslapen wordt.
Lid 14
Als twee uitgangen nodig zijn, mag de ene uitgang niet onbruikbaar kunnen worden door
brand in de andere uitgang.
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Lid 15
Aan bed gebonden patiënten moeten snel met bed en toebehoren naar een ander
brandcompartiment kunnen worden gebracht. De toegangen moeten daarvoor ruim
genoeg zijn. Het blok van 2,3m x 1,2m x 1,1m (lxhxb) representeert [6] een standaard
bed.
Lid 16
De loopafstand tot de uitgang van een rookcompartiment mag niet te groot zijn.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
4. Algemene Regelen voor Ontvluchting en Redding (AROR)
5. Stb. 2005, 1
6. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.147 (Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 15 “Vluchten uit
een woning”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel
“Vluchten bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Doel is te waarborgen dat in geval van brand, een subbrandcompartiment (ruimte waarin
geslapen kan worden) veilig kan worden verlaten.
Lid 1
De toegang van een subbrandcompartiment moet aansluiten op een verkeersruimte.
Lid 2
Dit lid is toegevoegd [4] om de algemene tekst van lid 1 te beperken voor de
woonfunctie.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.148 (Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 15 “Vluchten uit
een woning”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel
“Vluchten bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Het doel van art 2.146 is dat een rookcompartiment binnen één minuut verlaten kan
worden. Daartoe worden in dit artikel eisen aan het rookcompartiment zelf gesteld.
Lid 1
Een open haard mag niet dicht bij een trap liggen, om vluchten over die trap niet te
belemmeren of te verhinderen.
Lid 2
Één uitgang kan door brand versperd worden, daarom zijn veelal tenminste twee
uitgangen nodig. Voor de woonfunctie is gebruiksoppervlak vergroot om bij een
traditionele portiekoplossing met één toegang te kunnen volstaan [5].
Lid 3
De toegang moet voldoende breed zijn om opstoppingen bij het ontvluchten van een
rookcompartiment te voorkomen.
Lid 4
Indien veel personen van dezelfde uitgang gebruik moeten maken, kan een deur die tegen
de richting in draait, soms niet te openen zijn doordat personen er tegen aan gedrukt
worden. Een draaideur mag niet, een schuifdeur wel. Dat een nooddeur geen schuifdeur
mag zijn, is overgenomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit [5].
Lid 5
De uitgang (toegang) van een rookcompartiment waarop verblijfsruimten of
verblijfsgebieden zijn aangewezen die zo groot zijn dat daarvoor geldt dat de deur niet
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tegen de richting mag indraaien, dan geldt dat ook voor de deur van een
rookcompartiment. Dat een nooddeur geen schuifdeur mag zijn, is overgenomen uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit [5].
Lid 6
Betreft de maximale loopafstand binnen een rookcompartiment van een gezondheids- of
een kantoorfunctie. De loopafstand is ontleend aan AROR [4]. Niet bekend is waarom
deze eis beperkt is tot de genoemde gebruiksfuncties.
Lid 7
Als twee uitgangen nodig zijn, mag de ene uitgang niet onbruikbaar kunnen worden door
brand in de andere uitgang.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
4. Algemene Regelen voor Ontvluchting en Redding (AROR)
5. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.149 (Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot vluchten zijn de artikelen die voor (permanente) nieuwbouw
gelden van toepassing verklaard op tijdelijke bouwwerken.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij tijdelijke gebouwen geen eisen met betrekking
tot ontvluchting te stellen.
Lid 1
Betreft de woonfunctie. Hiervoor worden 2 leden die voor nieuwbouw gelden van
toepassing verklaard.
Lid 2
Dezelfde eisen die voor nieuwbouw gelden zijn van toepassing op tijdelijke bouwwerken,
niet zijnde een woonfunctie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.150 (afd. 2.17.2 Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 84 “Vluchten bij
brand”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel “Vluchten
bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moeten personen veilig een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment kunnen verlaten. Voor nieuwbouw moet dat ook snel kunnen
gebeuren.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.151 (Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 84 “Vluchten bij
brand”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel “Vluchten
bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Doel is te waarborgen dat in geval van brand, het rookcompartiment veilig verlaten kan
worden.
Lid 1
Betreft een grote woonfunctie en woonfuncties in een woongebouw. De (werkelijke)
loopafstand door een ruimte die met rook gevuld kan zijn, mag niet groter zijn dan 45m.
De waarde is ontleend aan Bb 1992 [1].
Lid 2
Betreft alle niet-woonfuncties. De (werkelijke) loopafstand tot de uitgang van een
verblijfsruimte mag niet te groot (40m of 50m) zijn.
Lid 3
Betreft alle niet-woonfuncties. Deuren (vrije doorgang) moeten voldoende breed zijn
zodat de aanwezige mensen snel een verblijfsruimte kunnen verlaten. De grenswaarden
zijn afgestemd op de bestaande praktijk [1].
De minimum breedte (0,50m) is komt uit de Ministeriele Regeling [4], waarbij is
aangegeven dat deze maat als nog juist als ondergrens geaccepteerd kan worden.
Lid 4
Om te voorkomen dat een blokkade ontstaat als veel mensen in dezelfde richting moeten
vluchten, moet een deur in de vluchtrichting opendraaien. Reguliere deuren mogen wel
als schuifdeur worden uitgevoerd, nooddeuren niet. Deze bepaling is overgenomen uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit [5].
Anders dan bij nieuwbouw is niet genuanceerd naar bezettingsgraadklasse.
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Lid 5
Geld alleen voor de industriefunctie. Indien sprake is van de opslag van brandbare stoffen
wordt het niet verantwoord geacht dezelfde loopafstand als voor andere ruimten aan te
houden. Daarom is 37,5 m gekozen.
Lid 6
Aan bed gebonden patiënten moeten snel met bed en toebehoren naar een ander
brandcompartiment kunnen worden gebracht. De toegangen moeten daarvoor ruim
genoeg zijn. Het blok van 2,3m x 1,2m x 1,1m (lxhxb) representeert een standaard bed
[6].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
4. Stcrt. 1992, 104
5. Stb. 2005, 1
6. Stb. 2002, 203
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Historie art. 2.152 (Vluchten binnen een rookcompartiment en een
subbrandcompartiment, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 84 “Vluchten bij
brand”. Voor logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd onder de titel “Vluchten
bij brand”. Voor de overige gebruiksfuncties gelden functionele eisen.
Het begrip subbrandcompartiment is pas met de invoering van Bb 2003 [2] ontstaan.
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor alle gebruiksfuncties,
zijn prestatie-eisen geformuleerd. Er is een systeem van bezettingsgraadklassen (B1-B5)
ontwikkeld waarmee onder andere bepaald wordt welke eisen aan rookcompartimenten
worden gesteld, inclusief de ontvluchting daaruit.
In Bb 2003 [2] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast.
Motivatie
Het doel van art 2.151 is dat een rookcompartiment veilig verlaten kan worden. Daartoe
worden in dit artikel eisen aan het rookcompartiment zelf gesteld.
Lid 1
Het lid bestaat uit twee delen:
• Noodzaak om over voldoende uitgangen te beschikken;
• De uitgang moet, omdat de loopafstanden binnen het rookcompartiment al vrij
groot kunnen zijn, aansluiten op een rookvrije vluchtroute.
Lid 2
De toegang moet voldoende breed zijn om opstoppingen bij het ontvluchten van een
rookcompartiment te voorkomen. De minimum breedte (0,5m) is aanzienlijk kleiner dan
bij nieuwbouw.
Lid 3
Indien veel personen van dezelfde uitgang gebruik moeten maken, kan een deur die tegen
de richting in draait, soms niet te openen zijn doordat personen er tegen aan gedrukt
worden. Een draaideur mag niet, een schuifdeur wel.
Dat een nooddeur geen schuifdeur mag zijn, is overgenomen uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit [5].
Lid 4
De uitgang (toegang) van een rookcompartiment waarop verblijfsruimten of
verblijfsgebieden zijn aangewezen die zo groot zijn dat daarvoor geldt dat de deur niet
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tegen de richting mag indraaien, dan geldt dat ook voor de deur van een
rookcompartiment.
Ook hier geldt dat een nooddeur geen schuifdeur mag zijn (overgenomen uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit [5]).
Lid 5
Betreft een industriefunctie. Bedoeld is dat indien de loopafstand niet te groot is, volstaan
mag worden met één uitgang.
Lid 6
De loopafstand tot de uitgang van een rookcompartiment mag niet te groot zijn. De
loopafstand is mogelijk ontleend aan AROR [4]. Niet bekend is waarom deze eis beperkt
is tot de genoemde gebruiksfuncties.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 1998, 618
4. Algemene Regelen voor Ontvluchting en Redding (AROR)
5. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.153 (afd. 2.18.1 Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, die verdeeld zijn
over artikelen met als titels ”Vluchten bij brand”en “Inrichting vluchtmogelijkheden”.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 189).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 2.16 Vluchten uit een rookcompartiment
• 2.17 Vluchtmogelijkheden
• 2.18 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd. Het systeem van
bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke mate vluchtroutes
mogen samenvallen.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast. De eisen zijn weer anders verdeeld, nu over de
afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moeten er voldoende vluchtroutes zijn waarlangs een veilige
plaats kan worden bereikt.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.154 (Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, die verdeeld zijn
over artikelen met als titels ”Vluchten bij brand”en “Inrichting vluchtmogelijkheden”.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 189).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 2.16 Vluchten uit een rookcompartiment
• 2.17 Vluchtmogelijkheden
• 2.18 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd. Het systeem van
bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke mate vluchtroutes
mogen samenvallen.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast. De eisen zijn weer anders verdeeld, nu over de
afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Lid 1
Een rookvrije vluchtroute mag niet onbruikbaar worden omdat een sleutel ontbreekt.
Lid 2
Het is niet de bedoeling dat gedetineerden via een rookvrije vluchtroute op de openbare
weg uitkomen. Om die reden moet een rookvrije vluchtroute van een nevenfunctie van
een celfunctie (bijeenkomstruimte, sport, onderwijs etc.) uitkomen in een ander
brandcompartiment.
Lid 3
Komt overeen met lid 2, echter heeft betrekking op de celfunctie zelf
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.155 (Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, die verdeeld zijn
over artikelen met als titels ”Vluchten bij brand”en “Inrichting vluchtmogelijkheden”.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 189).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 2.16 Vluchten uit een rookcompartiment
• 2.17 Vluchtmogelijkheden
• 2.18 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd. Het systeem van
bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke mate vluchtroutes
mogen samenvallen.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast. De eisen zijn weer anders verdeeld, nu over de
afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Voor bouwwerken geen gebouw zijnde blijkt het niet mogelijk te zijn om algemeen
geldende prestatie-eisen te formuleren. Daarom is voor deze bouwwerken een functionele
eis geformuleerd.
De toelichting [3] geeft aan dat het algemene uitgangspunt is dat er in twee richtingen
gevlucht moet kunnen worden.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.156 (Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, die verdeeld zijn
over artikelen met als titels ”Vluchten bij brand”en “Inrichting vluchtmogelijkheden”.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 189).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 2.16 Vluchten uit een rookcompartiment
• 2.17 Vluchtmogelijkheden
• 2.18 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd. Het systeem van
bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke mate vluchtroutes
mogen samenvallen.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast. De eisen zijn weer anders verdeeld, nu over de
afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Doel van het artikel is te waarborgen dat er vanuit een rookcompartiment veilige
vluchtmogelijkheden zijn.
Lid 1
De hoofdregel is dat in twee richtingen gevlucht kan worden. Als één richting door brand
versperd is, blijft er nog één over.
Lid 2
Er zijn niet altijd twee richtingen nodig. Als een rookcompartiment twee uitgangen heeft,
kan de andere uitgang en vluchtroute gebruikt worden als de route aansluitend op de
eerste versperd is.
Lid 3
Aangenomen is dat een veiligheidstrappenhuis niet versperd kan raken. In dat geval kan
volstaan worden met één vluchtweg.
Lid 4
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Een rookcompartiment (<250 m2) waarin geen verblijfsruimte ligt, hoeft niet te
beschikken over een rookvrije vluchtroute.
Lid 5
Als het rookcompartiment niet al te groot is, kan over een bepaalde lengte worden
volstaan met één vluchtweg.
Lid 6
Als het een brand- en rookvrije vluchtroute betreft, kan over een bepaalde lengte worden
volstaan worden met één vluchtweg. Echter het aantal, op deze vluchtmogelijkheid
aangewezen personen, mag niet te groot zijn.
Lid 7
Wat in lid 5 en 6 onder “bepaalde lengte”wordt verstaan hangt af van de gebruiksfunctie,
waarbij het deel van de lengte dat in een veiligheidstrappenhuis ligt, niet wordt
meegeteld.
Lid 8
Voor aan bed gebonden patiënten, mag de “bepaalde lengte” in lid 6 niet groter zijn dan
20 m (lid 5 is niet van toepassing op deze groep).
Lid 9
Betreft logies functie. Volgens de toelichting is bedoeld dat een zogenoemde
doodlopende gang in een hotel slechts een beperkte lengte mag hebben. In de tekst van
het artikel wordt dat niet herkend.
Lid 10
Betreft uitsluitend aan bed gebonden patiënten. Patiënten moeten door een rookvrije route
kunnen worden geëvacueerd naar een op dezelfde verdieping liggend
brandcompartiment.
Lid 11
Uitgangspunt in Bb 2003 [3] is dat expliciet aangegeven moet zijn dat een voorziening
gemeenschappelijk is. Zonder dit lid zou een vluchtroute niet gemeenschappelijk mogen
zijn [4].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb 2005, 1
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Historie art. 2.157 (Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, die verdeeld zijn
over artikelen met als titels ”Vluchten bij brand”en “Inrichting vluchtmogelijkheden”.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 189).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 2.16 Vluchten uit een rookcompartiment
• 2.17 Vluchtmogelijkheden
• 2.18 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd. Het systeem van
bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke mate vluchtroutes
mogen samenvallen.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast. De eisen zijn weer anders verdeeld, nu over de
afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Doel van het artikel is te waarborgen dat er vanuit een subbrandcompartiment veilige
vluchtmogelijkheden zijn.
Lid 1
De hoofdregel is dat in twee richtingen gevlucht kan worden. Als één richting door brand
versperd is, blijft er nog een over.
Lid 2
Er zijn niet altijd twee richtingen nodig. Als een subbrandcompartiment twee uitgangen
heeft, kan de andere uitgang en vluchtroute gebruikt worden als de route aansluitend op
de eerste versperd is.
Lid 3
Onder bepaalde voorwaarden kan volstaan worden met één vluchtweg.
Lid 4
Verzachtende uitzondering op de voorwaarden van lid 3.
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Lid 5
Verzachtende uitzondering op de voorwaarden van lid 3.
Lid 6
Uitgangspunt in Bb 2003 [3] is dat expliciet aangegeven moet zijn dat een voorziening
gemeenschappelijk is. Anders zou een vluchtroute niet gemeenschappelijk mogen zijn
[4].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
1. Stb. 1998, 618
2. Stb. 2001, 410
3. Stb 2005, 1
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Historie art. 2.158 (Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De gangbare eisen zijn destijds opgenomen in Bb 1992 [1]. Voor tot bewoning bestemde
gebouwen zijn eisen met betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, die verdeeld zijn
over artikelen met als titels ”Vluchten bij brand”en “Inrichting vluchtmogelijkheden”.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 189).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 2.16 Vluchten uit een rookcompartiment
• 2.17 Vluchtmogelijkheden
• 2.18 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd. Het systeem van
bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke mate vluchtroutes
mogen samenvallen.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het klassen
systeem is verfijnder toegepast. De eisen zijn weer anders verdeeld, nu over de
afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Trappenhuizen van hoge gebouwen zullen als vluchtroute worden gebruikt en moeten
daarom voldoen aan de vereisten voor een brand- en rookvrije vluchtroute.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.159 (Vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot vluchtroutes zijn de eisen aan vluchtroutes binnen een
bouwwerk die voor (permanente) nieuwbouw gelden van toepassing verklaard op
tijdelijke bouwwerken. Een vluchtroute hoeft evenwel niet naar het aansluitende terrein te
leiden.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht bij tijdelijke bouwwerken gebouwen geen eis te
stellen aan vluchtroutes.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.160 (afd. 2.18.2 Vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Voor bestaande bouw verwijst Bb 1992 [1] naar de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid [2]. Voor bestaande tot bewoning bestemde gebouwen zijn eisen met
betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 9 “Vluchten bij brand” en artikel 10
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Regeling
eveneens prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties zijn in Bb 1992 [1] functionele eisen geformuleerd (art
303 en 304).
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 3.15 Vluchten uit een rookcompartiment
• 3.16 Vluchtmogelijkheden
• 3.17 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De eisen zijn
weer anders verdeeld, nu over de afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Als er brand uitbreekt, dan moeten er voldoende vluchtroutes zijn waarlangs een veilige
plaats kan worden bereikt.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stcrt. 1992 104
3. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.161 (Vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Voor bestaande bouw verwijst Bb 1992 [1] naar de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid [2]. Voor bestaande tot bewoning bestemde gebouwen zijn eisen met
betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 9 “Vluchten bij brand” en artikel 10
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Regeling
eveneens prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties zijn in Bb 1992 [1] functionele eisen geformuleerd (art
303 en 304).
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 3.15 Vluchten uit een rookcompartiment
• 3.16 Vluchtmogelijkheden
• 3.17 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De eisen zijn
weer anders verdeeld, nu over de afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
De gestelde eisen zijn identiek aan die voor nieuwbouw.
Lid 1
Een rookvrije vluchtroute mag niet onbruikbaar worden omdat een sleutel ontbreekt.
Lid 2
Het is niet de bedoeling dat gedetineerden via een rookvrije vluchtroute op de openbare
weg uitkomen. Om die reden moet een rookvrije vluchtroute van een nevenfunctie van
een celfunctie (bijeenkomstruimte, sport, onderwijs etc.) uitkomen in een ander
brandcompartiment.
Lid 3
Komt overeen met lid 2, echter heeft betrekking op de celfunctie zelf
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stcrt. 1992 104
3. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.162 (Vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Voor bestaande bouw verwijst Bb 1992 [1] naar de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid [2]. Voor bestaande tot bewoning bestemde gebouwen zijn eisen met
betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 9 “Vluchten bij brand” en artikel 10
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Regeling
eveneens prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties zijn in Bb 1992 [1] functionele eisen geformuleerd (art
303 en 304).
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 3.15 Vluchten uit een rookcompartiment
• 3.16 Vluchtmogelijkheden
• 3.17 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De eisen zijn
weer anders verdeeld, nu over de afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Voor bouwwerken geen gebouw zijnde blijkt het niet mogelijk te zijn om algemeen
geldende prestatie-eisen te formuleren. Daarom is voor deze bouwwerken een functionele
eis geformuleerd.
De toelichting [1] geeft aan dat het algemene uitgangspunt is dat er in twee richtingen
gevlucht moet kunnen worden.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stcrt. 1992 104
3. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.163 (Vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Voor bestaande bouw verwijst Bb 1992 [1] naar de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid [2]. Voor bestaande tot bewoning bestemde gebouwen zijn eisen met
betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 9 “Vluchten bij brand” en artikel 10
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Regeling
eveneens prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties zijn in Bb 1992 [1] functionele eisen geformuleerd (art
303 en 304).
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 3.15 Vluchten uit een rookcompartiment
• 3.16 Vluchtmogelijkheden
• 3.17 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De eisen zijn
weer anders verdeeld, nu over de afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Doel van het artikel is te waarborgen dat er vanuit een rookcompartiment veilige
vluchtmogelijkheden zijn.
Lid 1
De hoofdregel is dat in twee richtingen gevlucht kan worden. Als één richting door brand
versperd is, blijft er nog een over.
Lid 2
Een rookcompartiment (<500 m2) waarin geen verblijfsruimte ligt, hoeft niet te
beschikken over een rookvrije vluchtroute.
Lid 3
Als het rookcompartiment niet al te groot is, kan worden volstaan met één vluchtweg.
Lid 4
Er zijn niet altijd twee rookvrije vluchtroutes nodig. Als een rookcompartiment twee (of
meer) uitgangen heeft, kan de andere uitgang en rookvrije vluchtroute gebruikt worden
als de route aansluitend op de eerste versperd is.
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Lid 5
Als het een brand- en rookvrije vluchtroute betreft, mogen vluchtroutes samenvallen.
Echter, indien de samenvallende route niet in een veiligheidstrappenhuis ligt, mag het
aantal, op deze vluchtmogelijkheid aangewezen personen, niet te groot zijn.
De motivatie van het deel over veiligheidstrappenhuis is onbegrijpelijk.
Lid 6
Betreft uitsluitend aan bed gebonden patiënten. Patiënten moeten door een rookvrije route
kunnen worden geëvacueerd naar een op dezelfde verdieping liggend
brandcompartiment.
Lid 7
Uitgangspunt in Bb 2003 [1] is dat expliciet aangegeven moet zijn dat een voorziening
gemeenschappelijk is. Zonder dit lid zou een vluchtroute niet gemeenschappelijk mogen
zijn [4].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stcrt. 1992 104
3. Stb. 1998, 618
4. Stb 2005, 1
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Historie art. 2.164 (Vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Voor bestaande bouw verwijst Bb 1992 [1] naar de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid [2]. Voor bestaande tot bewoning bestemde gebouwen zijn eisen met
betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 9 “Vluchten bij brand” en artikel 10
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Regeling
eveneens prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties zijn in Bb 1992 [1] functionele eisen geformuleerd (art
303 en 304).
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 3.15 Vluchten uit een rookcompartiment
• 3.16 Vluchtmogelijkheden
• 3.17 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De eisen zijn
weer anders verdeeld, nu over de afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Doel van het artikel is te waarborgen dat er vanuit een subbrandcompartiment veilige
vluchtmogelijkheden zijn.
Lid 1
De hoofdregel is dat in twee richtingen gevlucht kan worden. Als één richting door brand
versperd is, blijft er nog een over.
Lid 2
Er zijn niet altijd twee richtingen nodig. Als een subbrandcompartiment twee uitgangen
heeft, kan de andere uitgang en vluchtroute gebruikt worden als de route aansluitend op
de eerste versperd is.
Lid 3
Als het aantal personen naar verwachting niet te groot is, mogen vluchtroutes geheel of
gedeeltelijk samenvallen. Het aantal personen is gerelateerd aan het gebruiksoppervlak
(<500m2).
Lid 4
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Verzachtende uitzondering op de voorwaarden van lid 3, als de vluchtroute in een
veiligheidstrappenhuis ligt of als het een brand- en rookvrije vluchtroute betreft.
Lid 5
Uitgangspunt in Bb 2003 [1] is dat expliciet aangegeven moet zijn dat een voorziening
gemeenschappelijk is. Anders zou een vluchtroute niet gemeenschappelijk mogen zijn
[4].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stcrt. 1992 104
3. Stb. 1998, 618
4. Stb 2005, 1
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Historie art. 2.165 (Vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Voor bestaande bouw verwijst Bb 1992 [1] naar de Regeling Bouwbesluit
brandveiligheid [2]. Voor bestaande tot bewoning bestemde gebouwen zijn eisen met
betrekking tot vluchten, opgenomen in artikel 9 “Vluchten bij brand” en artikel 10
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn in de Regeling
eveneens prestatie-eisen geformuleerd.
Voor de overige gebruiksfuncties zijn in Bb 1992 [1] functionele eisen geformuleerd (art
303 en 304).
In 1998 [3] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen zijn drie artikelen gemaakt:
• 3.15 Vluchten uit een rookcompartiment
• 3.16 Vluchtmogelijkheden
• 3.17 Inrichting van vluchtmogelijkheden
Voor alle gebruiksfuncties, zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. De eisen zijn
weer anders verdeeld, nu over de afdelingen:
• 2.17 Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment
• 2.18 Vluchtroutes
• 2.19 Inrichting rookvrije vluchtroutes
Motivatie
Trappenhuizen van hoge gebouwen zullen als vluchtroute worden gebruikt en moeten
daarom voldoen aan de vereisten voor een brand- en rookvrije vluchtroute.
De eis is op minder gebruiksfuncties van toepassing dan voor nieuwbouw geldt.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stcrt. 1992 104
3. Stb. 1998, 618
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Historie art. 2.166 (afd. 2.19.1 Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Rookvrije vluchtroutes moeten zodanig zijn ingericht dat daarlangs in geval van brand
snel en veilig kan worden gevlucht.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.167 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
De minimum maten zijn in 2005 [5], aangepast aan de grenswaarden die voor andere
verkeersroutes en toegangen gelden.
Motivatie
Lid 1
De rookvrije vluchtroute moet voldoende breed en hoog zijn. Dat geldt ook voor
rolstoelgebruikers.
Lid 2
Betreft gedeelte gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten. Een
ziekenhuisbed moet kunnen worden geëvacueerd. De maten van het blok zijn afgestemd
op een regulier ziekenhuisbed.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Stb 2005, 1
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Historie art. 2.168 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Lid 1
Wanneer brand uitbreekt in een ruimte waardoor een vluchtroute voert, dan moet gebruik
gemaakt kunnen worden van de andere vluchtroute.
Lid 2
Om te voorkomen dat door brand- en rook verspreiding ook de tweede vluchtroute
onbruikbaar wordt, moeten deuren tussen twee vluchtroutes voorzien zijn van een
dranger.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.169 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Vluchten mag niet belemmerd worden doordat rook blijft hangen. Er is een functionele
eis geformuleerd met betrekking tot de capaciteit voor de afvoer van rook en toevoer van
verse lucht.
Om aan die functionele eis te kunnen voldoen wordt verwezen naar een TNO-memo [5],
een TNO-rapport [6] en NEN normen [7] en [8].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Scholten, N.P.M., Besloten en niet besloten ruimte, TNO Bouw memorandum
96-BKR-M0416/SNN/SSC, 26-aug-96
6. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van Mierlo, R.J.M., Scholten, N.P.M.,
Beoordelingsmethode voor het al dan niet besloten zijn van een ruimte, TNOrapport 97-CVB-R0883, 6-mei-97
7. NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode voor rook- en
warmteafvoerinstallaties
8. 5.3 van NEN 1087 Ventilatie van woongebouwen - Eisen
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Historie art. 2.170 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
In 2002 [5] en [6] is in lid 2 de laatste zin toegevoegd om belemmeringen bij het bouwen
van portiekflats weg te nemen.
Motivatie
Lid 1
Een veiligheidstrappenhuis moet zo min mogelijk brandbare materialen bevatten. De eis
van 3500 MJ per bouwlaag is afgestemd op wat in de praktijk nog realiseerbaar is [7].
Lid 2
Betreft alleen een woonfunctie. Andere vluchttrappenhuizen dan
veiligheidstrappenhuizen, mogen niet rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit ruimten
waarvan vermoed wordt dat dan de totale vuurbelasting te hoog wordt, tenzij aangetoond
wordt dat de totale vuurbelasting niet boven die van lid 1 uitkomt.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Stb. 2002, 203
6. Stb. 2005, 516
7. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; Inrichtingseis veiligheidstrappenhuis, TNO
Bouw rapport 95-BKR-1669, 1-dec-95
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Historie art. 2.171 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Deuren die in een vluchtroute liggen en tegen de vluchtrichting indraaien lopen gevaar
geblokkeerd te raken.
Lid 1
Betreft alleen een woonfunctie. De deur tussen een rookvrije vluchtroute en een
vluchttrappenhuis moet met de vluchtrichting meedraaien.
De motivatie om de eis te beperken tot besloten ruimten is niet duidelijk.
Lid 2
Betreft andere gebruiksfuncties. Geblokkeerd raken is afhankelijk van de hoeveelheid
mensen die verwacht wordt van de vlucht route gebruik te maken. Reguliere deuren
mogen wel als schuifdeur worden uitgevoerd, nooddeuren niet. Deze bepaling is
overgenomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit [5].
Lid 3
Indien de toegangsdeur niet tegen de vluchtrichting indraait, mogen ook andere deuren in
de vluchtroute niet tegen de richting indraaien. Reguliere deuren mogen wel als
schuifdeur worden uitgevoerd, nooddeuren niet. Deze bepaling is overgenomen uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit [5].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
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3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.172 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Betreft de woon- en logiesfunctie. De loopafstand door een ruimte waarin rook kan
komen te staan mag niet te groot (<30m) zijn. De consequentie is volgens de toelichting
[4] dat verkeersruimten ingedeeld moeten zijn in rookcompartimenten van maximaal 30
m. Het is niet duidelijk waarop de lengte van 30m is gebaseerd.
In de toelichting op Bb2003 [4] staat aangegeven dat de afstand gemeten moet worden
over de kortste route op een afstand van 0,3 m van enig constructiedeel.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410

Historie art 2.172.doc

070523

Historie art. 2.173 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Opvang- en doorstroomcapaciteit van rookvrije vluchtroutes worden per ministeriele
regeling [5] (MR) bepaald.
In art. 3.1 van de MR is een functionele eis opgenomen. De toelichting op art. 3.1 van de
MR verwijst naar [5] t/m [13]. Verder zijn in de toelichting berekeningsmethoden
opgenomen voor de opvangcapaciteit en de doorstroomcapaciteit.
In de toelichting op Bb2003 [14] is aangegeven gaat uit van een doorstroomintensiteit en
een loopsnelheid:
• per 55cm breedte van deur of vluchtroute; 50 personen per minuut;
• per trap type A: 25 personen per minuut;
• per trap type B: 50 personen per minuut
• loopsnelheid: 50 m per minuut
Voor voetbalstadions is verwezen naar andere rekenregels [15].
Algemeen uitgangspunt is dat gebruikers van het bouwwerk in twee richtingen moeten
kunnen vluchten om het aansluitende terrein te bereiken.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Strct. 2002, 241
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6. SBR - Rapport 29-2 “Menselijk gedrag bij brand”, SBR, Rotterdam, 1984
7. “Vluchten bij brand uit grote compartimenten, bepalingsmethode voor veilig
vluchten”, PRC, 1997
8. TNO Rapport 96-CVB-R0330/04 “Richtlijn vluchtmethodiek grote
brandcompartimenten”, 1996
9. TNO Rapport 96-CVB-R0330/03 “Achtergronden vultijdenmodel grote
brandcompartimenten”, 1996
10. TNO Rapport 96-CVB-R0330/02 “Richtlijn vultijdenmodel grote
brandcompartimenten”, 1996
11. TNO Rapport 96-CVB-R0330/01 “Richtlijn vultijdenmodel grote
brandcompartimenten”, 1996
12. TNO Rapport 96-CVB-R1173
13. Brandbeveiligingsconcepten, Ministerie BZK
14. Stb. 2001, 410
15. “Brandbeveiliging voetbalstadions”, Inspectie voor het Brandweerwezen, 1988
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Historie art. 2.174 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen eisen met betrekking tot de
inrichting van vluchtroutes, onder andere opgenomen in artikel 16
“Vluchtmogelijkheden”. Echter de overeenkomst met de huidige afdeling is gering.
Voor kantoor- en logiesgebouwen zijn prestatie-eisen geformuleerd, met als titel
“Inrichting vluchtmogelijkheden”. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een
functionele eis (art 190).
In 1998 [2] zijn de eisen anders over hoofdstukken verdeeld. Voor woningen en
woongebouwen is artikel 2.18 “Inrichting van vluchtmogelijkheden” gemaakt.
Voor alle gebruiksfuncties [3], zijn prestatie-eisen geformuleerd.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen. Het systeem
van bezettingsgraadklassen (B1-B5) is toegepast om te bepalen in welke gevallen een
deur in de vluchtrichting moet draaien. Tevens is een ministeriele bevoegdheid ingevoegd
om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen van ruimten waardoor een vluchtweg
voert.
Motivatie
Voorschrift is een functionele eis betreffende de doelmatige inrichting van vluchtroutes
in bouwwerken geen gebouw zijnde.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.175 (afd. 2.19.2 Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Rookvrije vluchtroutes moeten zodanig zijn ingericht dat daarlangs in geval van brand
snel en veilig kan worden gevlucht.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.176 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
De minimum maten voor de gezondheidszorgfunctie zijn in 2005 [5], aangepast aan de
grenswaarden die voor andere verkeersroutes en toegangen gelden.
Motivatie
Lid 1
De vrije doorgang in een rookvrije vluchtroute moet voldoende breed en hoog zijn.
Lid 2
Betreft gedeelte gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten. Een
ziekenhuisbed moet kunnen worden geëvacueerd. De maten van het blok zijn afgestemd
op een regulier ziekenhuisbed. De vrije hoogte is echter beperkt gebleven tot 1,2 m.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
6. Stb 2005, 1
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Historie art. 2.177 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Lid 1
Wanneer brand uitbreekt in een ruimte waardoor een vluchtroute voert, dan moet gebruik
gemaakt kunnen worden van de andere vluchtroute.
Lid 2
Om te voorkomen dat door brand- en rook verspreiding ook de tweede vluchtroute
onbruikbaar wordt, moeten deuren tussen twee vluchtroutes voorzien zijn van een
dranger.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.178 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Vluchten mag niet belemmerd worden doordat rook blijft hangen. Er is een functionele
eis geformuleerd met betrekking tot de capaciteit voor de afvoer van rook en toevoer van
verse lucht.
Om aan die functionele eis te kunnen voldoen wordt verwezen naar een TNO-memo [6],
een TNO-rapport [7] en NEN normen [8] en [9].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
6. Scholten, N.P.M., Besloten en niet besloten ruimte, TNO Bouw memorandum
96-BKR-M0416/SNN/SSC, 26-aug-96
7. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van Mierlo, R.J.M., Scholten, N.P.M.,
Beoordelingsmethode voor het al dan niet besloten zijn van een ruimte, TNOrapport 97-CVB-R0883, 6-mei-97
8. NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode voor rook- en
warmteafvoerinstallaties
9. 5.3 van NEN 1087Ventilatie van woongebouwen - Eisen
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Historie art. 2.179 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Een veiligheidstrappenhuis moet zo min mogelijk brandbare materialen bevatten. De eis
van 7000 MJ per bouwlaag is het dubbele van wat voor nieuwbouw in de praktijk nog
realiseerbaar is [6].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
6. Scholten, N.P.M., Bouwbesluit; Inrichtingseis veiligheidstrappenhuis, TNO
Bouw rapport 95-BKR-1669, 1-dec-95
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Historie art. 2.180 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Deuren die in een vluchtroute liggen en tegen de vluchtrichting indraaien lopen gevaar
geblokkeerd te raken.
Lid 1
Betreft andere gebruiksfuncties dan de woonfunctie. Geblokkeerd raken is afhankelijk
van de hoeveelheid mensen die verwacht wordt van de vlucht route gebruik te maken.
Reguliere deuren mogen wel als schuifdeur worden uitgevoerd, nooddeuren niet. Deze
bepaling is overgenomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit [6].
Lid 2
Indien de toegangsdeur niet tegen de vluchtrichting indraait, mogen ook andere deuren in
de vluchtroute niet tegen de richting indraaien. Reguliere deuren mogen wel als
schuifdeur worden uitgevoerd, nooddeuren niet. Deze bepaling is overgenomen uit het
Arbeidsomstandighedenbesluit [6].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
6. Stb. 2005, 1
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Historie art. 2.181 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Betreft alleen de logiesfunctie. De loopafstand door een ruimte waarin rook kan komen te
staan mag niet te groot (<35m) zijn. De consequentie is volgens de toelichting [5] (voor
nieuwbouw) dat verkeersruimten ingedeeld moeten zijn in rookcompartimenten van
maximaal 35 m. Het is niet duidelijk waarop de lengte van 35m is gebaseerd.
In de toelichting op Bb2003 [5] staat aangegeven dat de afstand gemeten moet worden
over de kortste route op een afstand van 0,3m van enig constructiedeel.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.182 (Inrichting van rookvrije vluchtroutes, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn eisen met betrekking tot de inrichting van vluchtroutes, opgenomen in
de Ministeriele Regeling [2] (MR). Voor woningen en woongebouwen betreft dat artikel
10, voor kantoorgebouwen artikel 17 en voor logiesverblijven en -gebouw artikel 24.
Voor andere gebouwen zijn geen eisen aangetroffen.
In 1998 [3] zijn de eisen van uit de MR overgeheveld naar het Bouwbesluit. Voor alle
gebruiksfuncties [4], zijn prestatie-eisen geformuleerd, echter in de meeste gevallen
beperkt tot de draairichting van deuren. Met betrekking tot andere aspecten moet
uitgegaan zijn van de functionele eis.
In Bb 2003 [5] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen, echter een deel
van de eisen is geformuleerd als functionele eis.
Motivatie
Is een functionele eis betreffende de doelmatige inrichting van vluchtroutes in
bouwwerken geen gebouw zijnde.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1992, 104
3. Stb. 1998, 619
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.183 (afd. 2.20.1 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het voorkomen van
ongevallen bij brand. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art
191).
In 1998 [2] en [3] zijn de eisen met geringe wijzigingen overgenomen.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Een te bouwen bouwwerk moet zodanig zijn dat personen kunnen worden gered en brand
kan worden bestreden.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.184 (Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het voorkomen van
ongevallen bij brand. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art
191).
In 1998 [2] en [3] zijn de eisen met geringe wijzigingen overgenomen.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Doel is de brandweer in staat te stellen langs veilige weg een hoger gelegen verdieping te
bereiken.
Lid 1
Tot ca. 20 m kan de brandweer, in verband met de verplichte aanwezigheid van trappen
en vluchtwegen, het gebouw voldoende snel doorzoeken en materiaal aanvoeren zonder
dat een brandweerlift aanwezig is. Daarboven is een (brandweer)lift noodzakelijk.
Lid 2
Betreft een gezinsvervangend of bejaardentehuis (>500 m2). Als er een lift is, moet er een
(gemeenschappelijke) brandweerlift zijn.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.185 (Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het voorkomen van
ongevallen bij brand. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art
191).
In 1998 [2] en [3] zijn de eisen met geringe wijzigingen overgenomen.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Doel is te voorkomen dat de brandweer te ver moet lopen met geredde mensen of dat de
brandweer te ver moet lopen om een beginnende brand te blussen.
Lid 1
Betreft een woonfunctie. De afstand naar een veilige plaats mag niet te groot zijn. De eis
van 45 m resulteert erin dat de afstand tussen twee vluchttrappenhuizen niet groter kan
zijn dan 90 m.
Lid 2
Betreft een woonfunctie. De afstand naar een brandweerlift mag niet te groot zijn. De eis
van 90 m resulteert erin dat de afstand tussen twee brandweerliften niet groter kan zijn
dan 180 m.
Lid 3
Betreft een woonfunctie. De meterruimte moet snel bereikbaar zijn voor de brandweer
om gas en elektriciteit uit te schakelen.
Lid 4
Betreft een woonfunctie. Een gemeenschappelijke meterruimte moet bereikbaar zijn voor
de brandweer om gas en elektriciteit uit te schakelen, zonder dat de route voert door een
niet-gemeenschappelijke ruimte (die kan immers afgesloten zijn).
Lid 5
Betreft ander gebruiksfuncties. De afstand naar een veilige plaats mag niet te groot zijn.
De eis van 30 m resulteert erin dat de afstand tussen twee vluchttrappenhuizen niet groter
kan zijn dan 60 m. Echter in de toelichting [4] staat 90 m.
Lid 6
Betreft andere gebruiksfuncties. De afstand naar een brandweerlift mag niet te groot zijn.
De eis van 75 m resulteert erin dat de afstand tussen twee brandweerliften niet groter kan
zijn dan 150 m. Echter in de toelichting1 staat 180 m.
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Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001,410
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Historie art. 2.186 (Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het voorkomen van
ongevallen bij brand. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art
191).
In 1998 [2] en [3] zijn de eisen met geringe wijzigingen overgenomen.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties prestatie-eisen opgenomen.
Motivatie
Inrichtingseisen met het oog op het redden van gebruikers.
Lid 1
Functionele eis ter voorkoming dat rook te lang blijft hangen. Om aan die functionele eis
te kunnen voldoen wordt verwezen naar artikel 2.169. Daarin wordt verwezen naar een
TNO-memo [5], een TNO-rapport [6] en NEN normen [7] en [8].
Lid 2
Functionele eis voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Gebruikers moeten binnen
redelijke tijd door de brandweer gered kunnen worden.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Scholten, N.P.M., Besloten en niet besloten ruimte, TNO Bouw memorandum
96-BKR-M0416/SNN/SSC, 26-aug-96
6. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van Mierlo, R.J.M., Scholten, N.P.M.,
Beoordelingsmethode voor het al dan niet besloten zijn van een ruimte, TNOrapport 97-CVB-R0883, 6-mei-97
7. NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode voor rook- en
warmteafvoerinstallaties
8. 5.3 van NEN 1087Ventilatie van woongebouwen - Eisen
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Historie art. 2.187 (Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van uitbreiding van brand zijn twee artikelen die
voor (permanente) nieuwbouw gelden van toepassing verklaard op tijdelijke
bouwwerken.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij tijdelijke gebouwen geen eisen te stellen aan
het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.
Dezelfde eisen die voor nieuwbouw gelden zijn van toepassing op tijdelijke bouwwerken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.188 (afd. 2.20.2 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De destijds gangbare eisen zijn in Bb 1992 [1] opgenomen. Naast eisen aan de inrichting
van een brandweerlift betrof dit eisen aan de aanwezigheid van vluchtweg aanduidingen.
In 1998 [2] en [3] zijn de eisen met tot vluchtweg aanduidingen vervallen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen uitgebreid met loopafstanden.
Motivatie
Een bestaand bouwwerk moet zodanig zijn dat personen kunnen worden gered en brand
kan worden bestreden.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.189 (Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
De destijds gangbare eisen zijn in Bb 1992 [1] opgenomen. Naast eisen aan de inrichting
van een brandweerlift betrof dit eisen aan de aanwezigheid van vluchtweg aanduidingen.
In 1998 [2] en [3] zijn de eisen met tot vluchtweg aanduidingen vervallen.
In Bb 2003 [4] zijn de eisen uitgebreid met loopafstanden.
Motivatie
Inrichtingseisen met het oog op het redden van gebruikers.
Lid 1
Functionele eis ter voorkoming dat rook te lang blijft hangen. Om aan die functionele eis
te kunnen voldoen wordt verwezen naar artikel 2.178. Daarin wordt, via 2.169 verwezen
naar een TNO-memo [5], een TNO-rapport [6] en NEN normen [7] en [8].
Lid 2
Functionele eis voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Gebruikers moeten binnen
redelijke tijd door de brandweer gered kunnen worden.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 619
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. Scholten, N.P.M., Besloten en niet besloten ruimte, TNO Bouw memorandum
96-BKR-M0416/SNN/SSC, 26-aug-96
6. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van Mierlo, R.J.M., Scholten, N.P.M.,
Beoordelingsmethode voor het al dan niet besloten zijn van een ruimte, TNOrapport 97-CVB-R0883, 6-mei-97
7. NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode voor rook- en
warmteafvoerinstallaties
8. 5.3 van NEN 1087Ventilatie van woongebouwen - Eisen
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Historie art. 2.190 (afd. 2.21.1 Bestrijding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het bestrijden van brand.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 192).
In 1998 [2] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een
brandslanghaspel verplicht.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Een te bouwen bouwwerk moet over zodanige voorzieningen beschikken dat brand
binnen redelijke tijd bestreden kan worden.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410

Historie art 2.190.doc

070523

Historie art. 2.191 (Bestrijding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het bestrijden van brand.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 192).
In 1998 [2] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een
brandslanghaspel verplicht.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Voor een aantal categorieën bouwwerken, waarbij een verhoogd risico bestaat voor het
vallen van slachtoffers, is het nodig dat er voorzieningen voor de bestrijding van brand
aanwezig zijn.
Lid 1
Voor hoge gebouwen (verblijfsgebied hoger dan 20 m) is een droge blusleiding
noodzakelijk.
Lid 2
Afhankelijk van de grootte van het gebruiksoppervlak is soms een brandslanghaspel
nodig.
Lid 3
Voor een aantal gebruiksfuncties is altijd een brandslanghaspel nodig.
Lid 4
Functionele eis voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Een brand moet binnen redelijke
tijd kunnen worden geblust.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.192 (Bestrijding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het bestrijden van brand.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 192).
In 1998 [2] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een
brandslanghaspel verplicht.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Het benodigde aantal droge blusleidingen en brandslanghaspels moet worden vastgesteld.
Lid 1
Betreft woonfuncties. Het aantal droge blusleidingen wordt bepaald op basis van de
maximale loopafstand (50 m).
Lid 2
Betreft andere gebruiksfuncties. Het aantal droge blusleidingen wordt bepaald op basis
van de maximale loopafstand (35 m).
Lid 3
Het aantal brandslanghaspels wordt bepaald op basis van de maximale loopafstand tussen
een punt van de te blussen vloer en de brandslanghaspel. De maximale loopafstand mag
niet groter zijn dan de slanglengte vermeerderd met 5 m. De genoemde 5 m is de fictieve
lengte van de waterstraal.
Lid 4
In verband met de vrije indeelbaarheid worden niet-dragende scheidingswanden bij het
bepalen van de loopafstand buiten beschouwing gelaten (zie ook art 2.136 lid 2).
Lid 5
Omdat de werkelijke loopafstand dan onredelijk groot zou kunnen worden, moet de
berekende afstand met een factor 1,5 worden vermenigvuldigd (zie ook art. 2.136 lid 2).
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.193 (Bestrijding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen prestatie-eisen opgenomen met betrekking tot het bestrijden van brand.
Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele eis (art 192).
In 1998 [2] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een
brandslanghaspel verplicht.
In Bb 2003 [3] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Droge blusleidingen en brandslanghaspels moeten wel geschikt zijn voor het doel.
Lid 1
De norm [4] regelt de geschiktheid van droge blusleidingen.
Lid 2
Brandslanghaspels moeten worden aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Ze mogen
niet in een vluchttrappenhuis liggen, omdat een veilige ontvluchting (struikelgevaar)
belemmerd kan worden.
Lid 3
Brandslangen moeten voldoende druk (≥100 kPa) kunnen weerstaan en een voldoende
capaciteit (1,3 m3/h) hebben. Door een te grote lengte (30 m) worden de slangen minder
goed hanteerbaar.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan gebouwen
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Historie art. 2.194 (Bestrijding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Op grond van art 11 van de Woningwet [1] kunnen B&W bij verbouw ontheffing
verlenen.
In art 1.11 van Bb 2003 [2] is nader bepaald dat ontheffing verleend kan worden:
• tot het niveau van bestaande bouw;
• tenzij in het Bb is vastgelegd dat geen ontheffing mag worden verleend.
Motivatie
Het wordt voor de meeste gebruiksfuncties niet verantwoord geacht bij verbouw
vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een brandslanghaspel.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.195 (Bestrijding van brand, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Art 45 van de Woningwet [1] betreft tijdelijke bouwwerken. In art 1.13 van Bb 2003 [2]
zijn de algemene eisen geformuleerd waaraan tijdelijke bouwwerken tenminste moeten
voldoen. Met betrekking tot beperken van uitbreiding van brand zijn twee artikelen die
voor (permanente) nieuwbouw gelden van toepassing verklaard op tijdelijke
bouwwerken.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht dat bij tijdelijke gebouwen geen eisen te stellen aan de
beschikbaarheid van voorzieningen om brand te kunnen bestrijden.
Dezelfde eisen die voor nieuwbouw gelden zijn van toepassing op tijdelijke bouwwerken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.196 (afd. 2.21.2 Bestrijding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Bb 1992 [1] verwijst voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen naar de MR [2]. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele
eis (art 306).
In 1998 [3] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een droge
blusleiding verplicht.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Een te bouwen bouwwerk moet over zodanige voorzieningen beschikken dat brand
binnen redelijke tijd bestreden kan worden.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 112
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.197 (Bestrijding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Bb 1992 [1] verwijst voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen naar de MR [2]. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele
eis (art 306).
In 1998 [3] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een droge
blusleiding verplicht.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Voor een aantal categorieën bouwwerken, waarbij een verhoogd risico bestaat voor het
vallen van slachtoffers, is het nodig dat er voorzieningen voor de bestrijding van brand
aanwezig zijn.
Lid 1
Voor hoge gebouwen (verblijfsgebied hoger dan 20 m) is een droge blusleiding
noodzakelijk.
Lid 2
Functionele eis voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Een brand moet binnen redelijke
tijd kunnen worden geblust.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 112
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.198 (Bestrijding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Bb 1992 [1] verwijst voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen naar de MR [2]. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele
eis (art 306).
In 1998 [3] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een droge
blusleiding verplicht.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Het benodigde aantal droge blusleidingen moet worden vastgesteld. Dit wordt bepaald
door de loopafstand tussen een brandslang aansluiting en de toegang van een daarop
aangewezen rookcompartiment.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 112
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.199 (Bestrijding van brand, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Bb 1992 [1] verwijst voor tot bewoning bestemde gebouwen en kantoren en
logiesgebouwen naar de MR [2]. Voor de overige gebruiksfuncties geldt een functionele
eis (art 306).
In 1998 [3] wordt voor een aantal gebruiksfuncties de aanwezigheid van een droge
blusleiding verplicht.
In Bb 2003 [4] zijn voor alle gebruiksfuncties brandslanghaspels en droge blusleidingen
verplicht aanwezig.
Motivatie
Droge blusleidingen moeten wel geschikt zijn voor het doel.
Lid 1
De norm [5] regelt de geschiktheid van droge blusleidingen. Hieruit wordt een aantal
aspecten met name genoemd.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 112
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2001, 410
5. NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan gebouwen
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Historie art. 2.200 (afd. 2.22.1 Grote brandcompartimenten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Voor een aantal bestemmingen zoals tentoonstellingshallen of veilinghallen, is de
grenswaarde van 1000 m2 voor een brandcompartiment te klein. Deze gebouwen moeten
echter wel brandveilig zijn.
De andere artikelen die bij deze paragraaf horen zijn functioneel geredigeerd. In de
toelichting op deze artikelen zijn verwijzingen opgenomen naar diverse
onderzoeksrapporten. Daarnaast zijn er nog een aantal onderzoeksrapporten. Zie [4] t/m
[18].
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Bouwkundige brandpreventie bij grote brandcompartimenten, DHV AIB BV
concept-eindrapport, 4-apr-95
5. Van der Graaf, L., Pothuis, J.W., Overwegingen m.b.t. vluchten bij brand uit
grote brandcompartimenten - Concept, PRC Bouwcentrum, Bodegraven
Werknummer: 072033, 23-okt-86
6. Bouwkundige brandpreventie bij grote brandcompartimenten, DHV AIB BV
concept-eindrapport, 4-apr-95
7. Bouwkundige brandpreventie bij grote brandcompartimenten, DHV AIB BV
interim rapport, 10-okt-94
8. Cieraad, C., Beheersbaarheid van brand; bouwstenen voor regelgeving,
Ingenieurs/adviesbureau SAVE, 1-okt-95
9. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Achtergronden
vluchtmethodiek grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96-CVBR0330/04, 1-jan-96
10. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Richtlijn vluchtmethodiek
grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96-CVB-R0330/03, 1-jan-96
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11. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Achtergronden vultijdenmodel
grote brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96-CVB-R0330/02, 1-jan-96
12. Janse, E.W., Van Oerle, N.J., Van de Leur, P.H.E., Richtlijn vultijdenmodel grote
brandcompartimenten, TNO Bouw rapport 96-CVB-R0330/01, 1-jan-96
13. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E., Richtlijn vultijdenmodel
grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVB-R1172, 1-okt-96
14. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E., Achtergronden
vultijdenmodel grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVB-R1173, 1okt-96
15. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E., Richtlijnen vluchtmethodiek
grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVB-R1174, 1-okt-96
16. Van Oerle, N.J., Janse, E.W., Van de Leur, P.H.E. , Achtergronden
vluchtmethodiek grote brandcompartimenten, TNO-rapport 96-CVB-R1175, 1okt-96
17. Van der Graaf, L., Pothuis, J.W., Vluchten bij brand uit grote compartimenten.
Bepalingsmethode voor veilig vluchten, PRC Bouwcentrum, Werknummer
072033 (voorheen 6665 "gbc"), 26-feb-97
18. Oerle, N.J. van; Janse, E.W.; Leur, P.H.E. van de, Vluchten in relatie tot grote
brandcompartimenten: vultijdenmodel en vluchtmethodiek, TNO-rapport 96CVB-R0770 concept, 1-jun-96
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Historie art. 2.201 (grote brandcompartimenten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Grote brandcompartimenten moeten zodanig zijn ingericht dat uitbreiding van brand
wordt beperkt zodat een voldoende mate van brandveiligheid wordt bereikt.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.202 (grote brandcompartimenten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Grote brandcompartimenten moeten zodanig zijn ingericht dat bij brand het aansluitende
terrein snel en veilig kan worden bereikt.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.203 (grote brandcompartimenten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Grote brandcompartimenten moeten zodanige voorzieningen hebben dat brand kan
worden bestreden, zoals bedoeld is in paragraaf 2.21.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.204 (afd. 2.22.2 Grote brandcompartimenten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Een aantal bestemmingen zoals tentoonstellingshallen of veilinghallen, met grote
brandcompartimenten, waar ook veel mensen komen, moeten wel brandveilig zijn.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.205 (grote brandcompartimenten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Grote brandcompartimenten moeten zodanig zijn ingericht dat uitbreiding van brand
wordt beperkt zodat een voldoende mate van brandveiligheid wordt bereikt.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.206 (grote brandcompartimenten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Grote brandcompartimenten moeten zodanig zijn ingericht dat bij brand het aansluitende
terrein snel en veilig kan worden bereikt.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410

Historie art 2.206.doc

070523

Historie art. 2.207 (grote brandcompartimenten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
Grote brand- of subbrandcompartimenten komen in Bb 1992 [1] niet voor.
In 1998 [2] zijn voor grote brandcompartimenten in aanvulling op de bestaande eisen
voor bestrijding van brand, functionele eisen opgenomen.
In Bb 2003 [3] zijn eisen opgenomen voor grote brandcompartimenten.
Motivatie
Grote brandcompartimenten moeten zodanige voorzieningen hebben dat brand kan
worden bestreden, zoals bedoeld is in paragraaf 2.21.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.208 (afd. 2.23 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn functionele eisen opgenomen voor gebouwen hoger dan 70 m.
In 1998 [2] zijn functionele eisen voor ondergrondse gebouwen toegevoegd.
In Bb 2003 [3] zijn verwijzingen opgenomen naar overeenkomstige eisen.
Motivatie
Hoge en ondergrondse gebouwen moeten zodanig zijn ingericht dat ze brandveilig zijn.
Omdat het artikel geen derde lid bevat, waarin verklaard wordt dat de functionele eis niet
van toepassing is, zal voor de niet aangewezen gebruiksfuncties, ten genoegen van B&W
moeten worden aangetoond dat voldaan is aan de functionele eis.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.209 (Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Link Geschiedenis brandveiligheid
In Bb 1992 [1] zijn functionele eisen opgenomen voor gebouwen hoger dan 70 m.
In 1998 [2] zijn functionele eisen voor ondergrondse gebouwen toegevoegd.
In Bb 2003 [3] zijn verwijzingen opgenomen naar overeenkomstige eisen.
Motivatie
Inrichtingseisen met het oog op de brandveiligheid van hoge en ondergrondse gebouwen.
Lid 1
Overeenkomstige eisen voor hoge gebouwen.
Lid 2
Overeenkomstige eisen voor ondergrondse gebouwen.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.210 (toegang van een bouwwerk, nieuwbouw)
Geschiedenis
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor de toegang van een
woongebouw van kracht [1].
Motivatie
Het doel van de eisen is tegen te gaan dat onbevoegden op eenvoudige wijze een
woongebouw kunnen binnenkomen. Het is niet bekend of de voorgestelde maatregelen
gebaseerd zijn op onderzoek.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.211 (toegang van een bouwwerk, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor aanwezigheid
van voorzieningen voor de toegang van een bouwwerk opgenomen.
Motivatie
Het is niet bekend of de voorgestelde maatregelen gebaseerd zijn op onderzoek.
Lid 1
Op grond van het eerste lid moet elke toegang van een woongebouw zijn voorzien van
een deur die uit zichzelf in het slot valt, bijvoorbeeld door middel van een dranger. Dit
dient ertoe om te voorkomen dat bewoners van de in het gebouw gelegen woningen die
deur al te gemakkelijk laten openstaan. Verder moet zo’n toegangsdeur zijn voorzien van
een slot. Voor het openen van de deur is een sleutel nodig, waaronder tevens valt te
verstaan een magnetische codekaart voor dit doel.
Lid 2
Zonder voorzieningen om vanuit de woningen te kunnen waarnemen of er bezoekers zijn,
met hen te spreken en hen desgewenst binnen te laten, bestaat de kans dat bewoners
bewust de toegangsdeur laten openstaan. Om dit te voorkomen bevat het tweede lid eisen
omtrent de aanwezigheid van een deuropener, bel en spreekinstallatie. Deze
voorzieningen hebben slechts zin als ze kunnen worden bediend vanuit de woning.
Daarbij zijn, in de gevolgde systematiek van het stellen van eisen, deuropener, bel en
spreekinstallatie gemeenschappelijke voorzieningen die onderdeel vormen van elke
daarop aangewezen woning.
Bronnen
--
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Historie art. 2.212 (par. 2.24.2, toegang van een bouwwerk, bestaande bouw)
Geschiedenis
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor de toegang van een
woongebouw voor bestaande bouw van kracht[1].
Motivatie
Het doel van de eisen is tegen te gaan dat onbevoegden op eenvoudige wijze een
woongebouw kunnen binnenkomen. Het is niet bekend of de voorgestelde maatregelen
gebaseerd zijn op onderzoek.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.213 (toegang van een bouwwerk, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 (fase 1) zijn de eisen voor de toegang van
een bestaand woongebouw opgenomen.
Per 1 januari 2003 (conversie) is bepaald dat de aanwezigheid van een voorziening
waarmee een signaal kan worden gegeven, alleen nodig is als de woning uitsluitend via
gemeenschappelijke verkeersruimten bereikbaar is [1].
Motivatie
Het is niet bekend of de voorgestelde maatregelen gebaseerd zijn op onderzoek.
Bij bestaande bouw gelden de eisen ten aanzien van de toegang van een bouwwerk alleen
voor afsluitbare gemeenschappelijke verkeersruimten van woonfuncties in een
woongebouw. Hiermee is recht gedaan aan de situatie dat niet alle bestaande
woongebouwen een afsluitbaar portiek hebben. Tot begin jaren ’90 zijn, met name in de
sociale sector, veelvuldig woningen met een open portiek (ofwel een zogenaamd Haags
portiek) gerealiseerd.
Voor de toegang van een bestaand woongebouw is slechts vereist dat deze is uitgerust
met voorzieningen voor het in het slot vallen van de deur en voor het geven van een
signaal naar de betrokken woningen. Praktisch gezien komt dit neer op het aanwezig zijn
van een dranger en een bel. Anders dan bij nieuwbouw worden er dus geen deuropener en
spreekinstallatie verlangd.
Bronnen
1.
Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.214 (par. 2.25.1, inbraakwerendheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Per 1 januari 2003 (conversie) werd de functionele eis voor de inbraakwerendheid van
kracht [1].
Motivatie
Hoogwaardig hang- en sluitwerk en andere maatregelen werken preventief ten aanzien
van inbraken en levert een bijdrage aan de sociale veiligheid.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 2.215 (inbraakwerendheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Per 1 januari 1999 werd de eis voor de hoedanigheid van inbraakwerendheid van kracht
[1].
Motivatie
Met dit artikel wordt gewaarborgd dat nieuw te bouwen woningen worden voorzien van
deugdelijk hang- en sluitwerk en van deugdelijke kozijnen waarop dat hang- en sluitwerk
is aangebracht. De eisen richten zich op deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare
gevelelementen, die bereikbaar zijn voor inbrekers. Tevens gelden de eisen voor
dergelijke constructieonderdelen in een scheidingswand tussen een woning en een ruimte
van een aangrenzende gebruiksfunctie of aangrenzende gemeenschappelijke ruimte
(bijvoorbeeld een praktijk- of kantoorruimte of een garage bij woningen, en een portiek
of een gemeenschappelijke zitgelegenheid bij woongebouwen).
De constructie-onderdelen waarop dit artikel betrekking heeft, moeten een
weerstandsklasse hebben van ten minste 2, bepaald overenkomstig NEN 5096. Een
gelegenheidsinbreker met gebruikelijk gereedschap zal hierdoor ten minste 3 minuten
nodig hebben om in de woning in te breken. Deze weerstandsklasse 2 is vergelijkbaar
met het kwaliteitsniveau zoals dit voortvloeit uit het PolitiekeurmerkVeilig Wonen.
Uitgebreidere toelichting in [1]:
“Het rapport «Inbraakwerendheid woningen», onderzoek naar de haalbaarheid en kostenconsequenties van
het opnemen van een prestatie-eis in het Bouwbesluit (PRC Bouwcentrum, 15 juli 1997), laat zien dat het
uitsluitend aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk niet in alle gevallen tot de gewenste mate van
inbraakwerendheid leidt. De inbraakwerendheid wordt namelijk mede bepaald door de inrichting van de
woonomgeving en door de degelijkheid van de kozijnen waarop inbraakwerend hang- en sluitwerk is
aangebracht.
Uitgangspunt bij de beoordeling van de inbraakwerendheid in het kader van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen is niet alleen de kwaliteit van het hang- en sluitwerk, maar ook de weerstand die het totale element
gedurende een bepaalde tijd moet kunnen bieden aan de algemeen gebruikelijke werkwijzes van inbrekers.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat bij wijziging van het Bouwbesluit zo dicht mogelijk bij het
niveau van het genoemde Politiekeurmerk veilig wonen moet worden gebleven. Overigens wordt opgemerkt
dat in dit keurmerk ook aandacht aan de woonomgeving wordt besteed. De inrichting van de woonomgeving
is echter geen onderwerp van regeling in het Bouwbesluit. Omdat het bij het ontwerp van nieuwbouw echter
steeds meer gebruikelijk is om bij de inrichting van de woonomgeving rekening te houden met
veiligheidsaspecten, wordt ook op dat onderdeel goed aangesloten op het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Bij de bepaling van het niveau van inbraakwerendheid is rekening gehouden met een aantal variabelen,
waaronder het type woning en de bereikbaarheid van de gevelelementen voor inbrekers. Uit oogpunt van
kosten is het immers – zoals ook in het hierboven aangehaalde onderzoek gesteld – weinig zinvol eisen van
inbraakwerendheid te stellen aan gevelelementen die nagenoeg onbereikbaar zijn. Uit een kosten-analyse
voor de verschillende klassen inbraakwerendheid als bedoeld in NEN 5096 blijkt dat klasse 2 in principe
kostenneutraal te realiseren is. Het voorschrijven van een hogere klasse leidt al snel tot een veelvoud aan
kosten. Uitgangspunt bij klasse 2 is dat een gelegenheidsinbreker met gebruikelijk gereedschap (o.a.
schroevedraaier) ten minste 3 minuten nodig heeft om in de woning in te breken. Klasse 2 is te vergelijken
met het kwaliteitsniveau zoals dit voortvloeit uit het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
In NEN 5087 is een methode opgenomen om de bereikbaarheid van gevelelementen te bepalen.
Gezien de omstandigheid dat voor bestaande bouw het treffen van inbraakwerende voorzieningen tot
relatief hoge kosten kan leiden – ook wanneer deze bestaande bouw niet is gelegen in risicogebieden – is
geadviseerd de eisen van inbraakwerendheid vooralsnog uitsluitend te betrekken op nieuw te bouwen
woningen of woongebouwen. Hierbij is ook meegewogen dat bij de bestaande bouw een veilige
woonomgeving wordt bevorderd door het Politiekeurmerk Veilig Wonen.”
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Bronnen
1. Stb. 1998, 573 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 1998, 658)
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Historie art. 2.216 (par. 2.26.1, tunnelveiligheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Per 29 juni 2006 trad de functionele eis voor tunnelveiligheid in werking [1].
Motivatie
De eisen voor tunnelveiligheid zijn een gevolg van de implementatie van de richtlijn
2004/54/EG van het Europese parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimum
veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet.
De richtlijn beoogt een minimaal veiligheidsniveau te verzekeren voor weggebruikers in
tunnels van het trans-Europese wegennet door preventie van kritische gebeurtenissen die
mensenlevens, milieu en tunnelinstallaties in gevaar kunnen brengen, en door
bescherming te bieden bij ongevallen.
Bronnen
1. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 2.217 (tunnelveiligheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Per 29 juni 2006 trad de eis voor tunnelveiligheid in werking [1].
Motivatie
Er is voor gekozen zoveel mogelijk voorschriften in een specifiek hoofdstuk in de
Regeling Bouwbesluit op te nemen. Op deze wijze wordt de toegankelijkheid voor zowel
de reguliere gebruiker van het Bouwbesluit 2003 als voor de opdrachtgevers voor tunnels
zo goed mogelijk gediend.
Bronnen
1. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 2.218 (par. 2.26.2, tunnelveiligheid, bestaande bouw)
Geschiedenis
Per 29 juni 2006 trad de functionele eis voor tunnelveiligheid voor bestaande bouw in
werking [1].
Motivatie
De eisen voor tunnelveiligheid zijn een gevolg van de implementatie van de Richtlijn
2004/54/EG van het Europese parlement en de raad van 29 april 2004 inzake minimum
veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet.
De richtlijn beoogt een minimaal veiligheidsniveau te verzekeren voor weggebruikers in
tunnels van het trans-Europese wegennet door preventie van kritische gebeurtenissen die
mensenlevens, milieu en tunnelinstallaties in gevaar kunnen brengen, en door
bescherming te bieden bij ongevallen.
Bronnen
1. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 2.219 (tunnelveiligheid, bestaande bouw)
Geschiedenis
Per 29 juni 2006 trad de eis voor tunnelveiligheid voor bestaande bouw in werking [1].
Motivatie
Er is voor gekozen zoveel mogelijk voorschriften in een specifiek hoofdstuk in de
Regeling Bouwbesluit op te nemen. Op deze wijze wordt de toegankelijkheid voor zowel
de reguliere gebruiker van het Bouwbesluit 2003 als voor de opdrachtgevers voor tunnels
zo goed mogelijk gediend.
Bronnen
1. Stb. 2006, 148 (met datum van inwerkingtreding in Stb. 2006, 289)
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Historie art. 3.1 (bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen voor bescherming tegen geluid van
buiten afgestemd op de wet Geluidhinder en de Luchtvaartwet. De eisen voor woonfuncties en
kantoorfuncties zijn toen in aangepaste vorm overgenomen uit het Besluit geluidwering
gebouwen en het Besluit geluidwering kantoorgebouwen, op grond van de Woningwet 1962,
die op dat moment werden ingetrokken [1].
Per 1 januari 2007 zijn de eisen voor bescherming tegen geluid van buiten aangepast in
verband met de invoering in de Wet geluidhinder van de dosismaat Lden voor weg- en
spoorweglawaai [2].
Motivatie
De eisen zijn, in lijn met de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet, bedoeld
om woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals voor onderwijs en gezondheidszorg
te beschermen tegen geluid van buiten.
Ook kantoorfuncties moeten beschermd worden, ook al beschouwt de Wet geluidhinder ze niet
als geluidsgevoelig.
Het gaat bij al deze gebruiksfuncties, naast gewone buitengeluiden, vooral om geluid
veroorzaakt door industrie of verkeer, zoals van auto’s, treinen en vliegtuigen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2006, 586
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Historie art. 3.2 (bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen voor bescherming van
gebouwen tegen geluid van industrie en verkeer afgestemd op de Wet geluidhinder. De
eisen voor woonfuncties en kantoorfuncties zijn toen in aangepaste vorm overgenomen
uit het Besluit geluidwering gebouwen en het Besluit geluidwering kantoorgebouwen, op
grond van de Woningwet 1962, die op dat moment werden ingetrokken [1].
Als gevolg van het aan het Bouwbesluit ten grondslag liggende uitgangspunt van vrije
indeelbaarheid is ten behoeve van de formulering van de eisen m.b.t. geluid van buiten
een gemodificeerde prestatiegrootheid geïntroduceerd. De tot de invoering van het
Bouwbesluit gebruikte grootheid “Geluidwering van de gevel” was afhankelijk van de
feitelijke indeling van een verblijfsgebied. Daarom is voor het Bouwbesluit gekozen voor
de grootheid “Karakteristiek geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie”.
Deze grootheid is niet afhankelijk van de feitelijke indeling van een verblijfsgebied.
Per 1 januari 2007 zijn de eisen voor bescherming tegen geluid van buiten aangepast in
verband met de invoering in de Wet geluidhinder van de dosismaat Lden voor weg- en
spoorweglawaai [2].
Motivatie
Lid 1+ 3
De geluidwering is het verschil tussen de geluidsbelasting buiten en de geluidsbelasting
binnen. De eis aan de geluidwering is dus afhankelijk van de geluidsbelasting buiten. De
hoogte van de geluidsbelasting buiten moet worden bepaald volgens de Wet geluidhinder.
Als er volgens deze wet geen geluidsbelasting is, wordt toch een eis gesteld aan de
geluidwering (karakteristieke geluidwering van 20 dB(A)). Dit biedt bescherming tegen
incidentele geluiden.
Er wordt een eis gesteld aan de ‘karakteristieke’ geluidwering, in verband met de vrije
indeelbaarheid van verblijfsgebieden. Historie art. 4.20
De geluidsbelasting in een geluidsgevoelige ruimte mag in het algemeen voor
industrielawaai niet hoger zijn dan 35 dB(A). Dat betekent dat de geluidsbelasting in de
dagperiode (7.00 uur - 19.00 uur) niet hoger is dan 35 dB(A), in de avondperiode (19.00
uur - 23.00 uur) niet hoger dan 30 dB(A) en in de nachtperiode ( 23.00 uur - 7.00 uur)
niet hoger dan 25 dB(A).
Een geluidsniveau van 25 dB(A) leidt niet tot verstoring van slapen (nachtrust).
De toegestane geluidsbelasting is voor enkele gebruiksfuncties echter verlaagd tot 30
dB(A), met een vergelijkbare verdeling over het etmaal, in verband met het extra
geluidgevoelige karakter van deze gebruiksfuncties. Dit is het geval voor onderzoek- en
behandelruimten van gezondheidszorgfuncties, voor alle verblijfsgebieden van
gezondheidszorgfuncties ‘anders dan verpleeghuizen en algemene, categoriale of
academische ziekenhuizen’ en voor geluidsgevoelige ruimten van onderwijsfuncties.
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Voor kantoorfuncties is de toegestane geluidsbelasting in de dagperiode (7.00 uur - 19.00
uur) ten hoogste 40 dB(A).
Als gevolg van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/49/EC inzake de evaluatie
en de beheersing van omgevingslawaai in 2004 is de definitie van de prestatiegrootheid
voor geluidbelasting gewijzigd van de zogenoemde etmaalwaarde, zoals hierboven voor
industrielawaai is uiteengezet, in een ‘day - evening - night level’ (Lden). Bij deze
grootheid wordt de waarde over een etmaal niet bepaald door de hoogste van de drie
(gecorrigeerde) waarden over de dag- avond- en nachtperiode, maar door tijd gewogen
middeling over deze drie perioden.
Voor weg- en spoorweglawaai wordt de geluidsbelasting thans bepaald volgens de
Europese bepalingsmethode (met als prestatiegrootheid Lden in dB. Aangezien de
Europese bepalingsmethode leidt tot waarden die ca. 2 dB lager zijn dan de voorheen
toegepaste etmaalwaardebepaling was een aanpassing van de grenswaarden noodzakelijk.
Met betrekking tot de eisen voor de karakteristiek geluidbelasting gelden nu twee
verschillende grenswaarden: 33 dB voor de Lden van weg- en spoorweglawaai, en 35
dB(A) voor de geluidbelasting van industrielawaai.
Lid 2
De geluidwering van een woonwagen is moeilijk hoger te maken dan 20 dB(A) zonder
het wezen van een woonwagen geweld aan te doen. Geluidhinder in woonwagens moet
dor middel van het bestemmingsplan worden voorkomen door een juiste situering ten
opzichte van de geluidsbron [1].
Lid 4
Deze bepaling is opgenomen om te vermijden dat het Bouwbesluit voorschriften van de
wet geluidhinder buiten werking stelt.
Lid 5
Deze bepaling is opgenomen omdat niet altijd kan worden volstaan met een eis aan de
uitwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden. Geluid kan ook vanuit ruimten
met een niet geluidgevoelige gebruiksfunctie via een inwendige scheidingsconstructie
doordringen tot de verblijfsgebieden.
Lid 6
De verdere indeling van een verblijfsgebied in kleinere ruimten kan er al snel toe leiden
dat in één of meer verblijfsruimten in dat gebied een geluidsbelasting ontstaat die hoger is
dan in het totale verblijfsgebied. Om dit ongunstige effect te beperken wordt ook een eis
gesteld aan de geluidsbelasting in een verblijfsruimte. Een geluidsbelasting die 2 dB(A)
hoger ligt wordt acceptabel gevonden.
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Lid 7
Als geluidsgevoelige gebruiksfuncties nabij industrieterreinen of (spoor)wegen gebouwd
gaan worden en er geen hogere waardenbesluit is, omdat het bestemmingsplan ontbreekt
of nog niet is geactualiseerd, of daar wettelijk geen verplichting toe bestond, dan moeten
die bouwwerken toch afdoende geluidisolatie hebben [3].

Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2006, 586
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.3 (bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen voor bescherming tegen
geluid van buiten afgestemd op de Luchtvaartwet. De eisen voor woonfuncties en
kantoorfuncties zijn toen in aangepaste vorm overgenomen uit het Besluit geluidwering
gebouwen en het Besluit geluidwering kantoorgebouwen, op grond van de Woningwet
1962, die op dat moment werden ingetrokken [1].
Per 1 januari 2007 zijn de eisen aangepast omdat de Wet luchtvaart (hoofdstuk 8) aparte
eisen stelt voor de luchthaven Schiphol [2].
Motivatie
Lid 1
De geluidwering is het verschil tussen de geluidsbelasting buiten en de geluidsbelasting
binnen. De eis aan de geluidwering is dus afhankelijk van de geluidsbelasting buiten. De
hoogte van de geluidsbelasting buiten moet worden bepaald volgens de Luchtvaartwet en
de Wet luchtvaart.
Er wordt een eis gesteld aan de ‘karakteristieke’ geluidwering, in verband met de vrije
indeelbaarheid van verblijfsgebieden. Historie art. 4.20
Lid 2
Voor kantoorfuncties is de eis aan de geluidwering enkele dB lager dan voor de andere
gebruiksfuncties die gevoelig zijn voor luchtvaartlawaai.
Lid 3
De geluidwering is het verschil tussen de geluidsbelasting buiten en de geluidsbelasting
binnen. De eis aan de geluidwering is dus afhankelijk van de geluidsbelasting buiten. De
hoogte van de geluidsbelasting buiten moet in principe worden bepaald volgens de
Regeling berekening nachtelijke geluidsbelasting, op grond van de Luchtvaartwet en de
Wet luchtvaart.
Er wordt een eis gesteld aan de ‘karakteristieke’ geluidwering, in verband met de vrije
indeelbaarheid van verblijfsgebieden. Historie art. 4.20
Lid 4
Deze bepaling is opgenomen omdat niet altijd kan worden volstaan met een eis aan de
uitwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden. Geluid kan ook vanuit ruimten
met een niet geluidgevoelige gebruiksfunctie via een inwendige scheidingsconstructie
doordringen tot de verblijfsgebieden.
Lid 5
De verdere indeling van een verblijfsgebied in kleinere ruimten kan er al snel toe leiden
dat in één of meer verblijfsruimten in dat gebied een geluidsbelasting ontstaat die hoger is
dan in het totale verblijfsgebied. Om dit ongunstige effect te beperken wordt ook een eis
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gesteld aan de geluidsbelasting in een verblijfsruimte. Een geluidsbelasting die 2 dB(A)
hoger ligt wordt acceptabel gevonden.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2006, 586
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Historie art. 3.4 (bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.1.doc.
Motivatie
Lid 1+2
Bij verbouw kunnen de kosten om een bepaalde geluidwering te realiseren aanzienlijk
hoger zijn dan in een nieuwbouwsituatie. Het is dan niet meer redelijk om dezelfde
strenge eisen te stellen. De eis mag echter hoogstens met 10 dB(A) worden verlaagd.
Lid 3+4
In dit geval is voorgeschreven tot welk niveau de eis aan de geluidwering wordt verlaagd.
Bronnen
Zie Historie art. 3.1.doc.
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Historie art. 3.5 (bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.1.doc.
Motivatie
Algemeen
De kosten die moeten worden gemaakt om aan de eisen voor permanente bouw te
voldoen zijn voor niet-permanente gebouwen onredelijk hoog, gelet op de beperkte
beoogde levensduur van het gebouw.
Bronnen
Zie Historie art. 3.1.doc.
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Historie art. 3.6 (bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
bescherming tegen geluid van installaties voor woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1]. Daarbij werden de eisen bovendien enigszins aangescherpt.
Motivatie
Algemeen
Uit de bij artikel 3.6 behorende prestatie-eisen blijkt dat de bescherming betrekking heeft
op het voorkomen van overlast bij de buren, waaronder ook wordt verstaan overlast bij
andere bewoners van een appartementengebouw.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.7 (bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
bescherming tegen geluid van installaties voor woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1]. Daarbij werden de eisen bovendien enigszins aangescherpt.
Motivatie
Gebouwinstallaties kunnen geluidsoverlast veroorzaken bij de buren. Daarom wordt een
eis gesteld aan het karakteristieke geluidsniveau in een verblijfsgebied op een
aangrenzend perceel.
Gekozen is voor het nieuwe ‘karakteristieke geluidsniveau’, omdat het oude
‘geluidsniveau’ afhankelijk is van de indeling van het verblijfsgebied. Vanwege deze
omschakeling is de grenswaarde voor het toegestane ‘karakteristieke geluidniveau’ met 5
dB(A) verlaagd naar 30 dB(A).
Er is een limitatieve opsomming gegeven van de gebouwinstallaties waarvoor de eis
geldt. Voor de niet genoemde gebouwinstallaties wordt regelgeving overbodig geacht.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.8 (bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
bescherming tegen geluid van installaties voor woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1].
Gekozen is voor het nieuwe ‘karakteristieke geluidsniveau’, omdat het oude
‘geluidsniveau’ afhankelijk is van de indeling van het verblijfsgebied. Vanwege deze
omschakeling is de grenswaarde voor het toegestane ‘karakteristieke geluidniveau’ met 5
dB(A) verlaagd.

Motivatie
Lid 1
Dit lid voorziet in dezelfde bescherming als artikel 3.7. De woningen in een woongebouw
liggen niet op een eigen perceel, zodat ze niet door artikel 3.7 worden beschermd tegen
geluidoverlast als gevolg van de andere woningen in het woongebouw.
Gemeenschappelijke installaties voor verschillende appartementen zijn tegelijkertijd
installaties van een appartement maar ook van de andere appartementen.
Lid 2
Dit lid voorziet in dezelfde bescherming als artikel 3.7, zij het op een lager niveau. De
logiesfuncties in een logiesgebouw, bijvoorbeeld hotelkamers, liggen niet op een eigen
perceel, zodat ze niet door artikel 3.7 worden beschermd tegen geluidoverlast als gevolg
van de andere logiesfuncties in het logiesgebouw. Gemeenschappelijke installaties zijn
tevens installaties van de andere logiesfuncties.
Lid 3
Dit lid voorziet in dezelfde bescherming als artikel 3.7. De woningen in een gebouw
waarin ook ander gebruiksfuncties liggen, liggen niet op een eigen perceel, zodat ze niet
door artikel 3.7 worden beschermd tegen geluidoverlast als gevolg van de andere
gebruikfuncties in het gebouw. Gemeenschappelijke installaties van de woning zijn
tevens installaties van andere woonfuncties of andere gebruiksfuncties.

Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.9 (bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
bescherming tegen geluid van installaties voor woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1]. Daarbij werden de eisen bovendien enigszins aangescherpt.
Motivatie
Bij verbouw kunnen de kosten om een bepaalde geluidwering te realiseren aanzienlijk
hoger zijn dan in een nieuwbouwsituatie. Het is dan niet meer redelijk om dezelfde
strenge eisen te stellen. De eis mag echter hoogstens met 10 dB(A) worden verlaagd.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.10 (bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.6.
Motivatie
De kosten die moeten worden gemaakt om aan de eisen voor permanente bouw te
voldoen zijn voor niet-permanente gebouwen onredelijk hoog, gelet op de beperkte
beoogde levensduur van het gebouw.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.11 (geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen verblijfsruimten in woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1]. Voor de isolatie tussen de hoofdwoonkamer en de overige kamers
gold een 5 dB zwaardere eis dan voor de isolatie tussen de overige kamers onderling.
Vanwege het uitgangspunt van vrije indeelbaarheid (Historie art. 4.20) is deze zwaardere
eis niet in het Bouwbesluit opgenomen.
Motivatie
De verantwoordelijkheid voor de geluidisolatie binnen een gebruiksfunctie ligt bij
voorkeur bij de aanvrager van de bouwvergunning. Er worden daarom alleen eisen
gesteld aan woningen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.12 (geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen verblijfsruimten in woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1]. Voor de isolatie tussen de hoofdwoonkamer en de overige kamers
gold een 5 dB zwaardere eis dan voor de isolatie tussen de overige kamers onderling.
Vanwege het uitgangspunt van vrije indeelbaarheid (Historie art. 4.20) is deze zwaardere
eis niet in het Bouwbesluit opgenomen.
Motivatie
Met dit artikel wordt beoogd mogelijke hinder in verblijfsruimten van een woonfunctie
die wordt veroorzaakt door lawaai vanuit andere verblijfsruimten in die woonfunctie te
beperken. Dit voorschrift geldt niet voor verblijfsruimten op dezelfde bouwlaag die met
elkaar in open verbinding staan of worden gescheiden door een wand met daarin een
raam of deur. Zo’n eis zou niet zinvol zijn en, met het oog op de kosten, ook niet
doelmatig. Het voorschrift is wel van toepassing indien er zich in een verblijfsruimte
bijvoorbeeld een open trap bevindt die naar een verblijfsruimte leidt op een andere
bouwlaag. Uiteraard geldt het voorschrift ook in geval van een verbinding met een andere
bouwlaag via een trappenhuis met deuren. Van «rechtstreeks bereikbaar zijn door een
deuropening» is geen sprake ingeval van twee aangrenzende vertrekken die met elkaar in
verbinding staan via deuren die op een overloop uitkomen [2].
De eisen zijn uitgedrukt in een karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en een
isolatie-index voor contactgeluid.
Als gevolg van het aan het Bouwbesluit ten grondslag liggende uitgangspunt van vrije
indeelbaarheid is ten behoeve van de formulering van de eisen aan de geluidsisolatie
tussen twee ruimten een gemodificeerde prestatiegrootheid geïntroduceerd. De tot de
invoering van het Bouwbesluit gebruikte grootheid “isolatie-index” was afhankelijk van
de feitelijke indeling van een verblijfsgebied. Daarom is voor het Bouwbesluit gekozen
voor de grootheid “karakteristiek isolatie-index”. Deze grootheid is niet afhankelijk van
de feitelijke indeling van een verblijfsgebied. Onder de «karakteristieke isolatie-index
voor luchtgeluid» wordt verstaan de grootheid die de geluidsisolatie voor luchtgeluid
tussen twee ruimten weergeeft, herleid naar gestandaardiseerde afmetingen van de
ontvangstruimte. Luchtgeluid is een trilling van de lucht die wordt voortgebracht door
een geluidsbron in een ruimte (zendruimte). Deze luchttrilling brengt via een
constructieonderdeel, zoals een wand, de lucht in een andere ruimte (ontvangstruimte)
eveneens in trilling.
Met het begrip «isolatie-index voor contactgeluid» wordt aangeduid de grootheid die de
geluidsisolatie voor contactgeluid tussen twee ruimten weergeeft. Contactgeluid is een
door een geluidsbron direct, dus zonder tussenkomst van lucht, veroorzaakte trilling van
een constructie-onderdeel in een ruimte (zendruimte). Deze luchttrilling brengt, eventueel
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via een ander constructie-onderdeel, de lucht in een andere ruimte (ontvangstruimte)
eveneens in trilling [2]. De “isolatie-index voor contactgeluid” is als prestatiegrootheid
weliswaar afhankelijk van de indeling van een verblijfsgebied, maar in tegenstelling tot
voor luchtgeluid, was het voor contactgeluid niet mogelijk een gewijzigde grootheid te
ontwikkelen die wel aan het uitgangspunt van vrije indeelbaarheid zou voldoen en tevens
op een voldoend praktische en eenduidige manier kon worden bepaald.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.13 (geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.11.
Motivatie
Bij verbouw kunnen de kosten om een bepaalde geluidwering te realiseren aanzienlijk
hoger zijn dan in een nieuwbouwsituatie. Het is dan niet meer redelijk om dezelfde
strenge eisen te stellen. De eis mag echter hoogstens met 10 dB(A) worden verlaagd.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.14 (geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.11.
Motivatie
De kosten van de noodzakelijke maatregelen leveren minder op, omdat het gebouw nietpermanent is.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.15 (beperking van galm, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot beperking
van galm in trappenhuizen van woongebouwen overgenomen uit het Besluit geluidwering
gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment werd ingetrokken
[1].
Motivatie
Uit oogpunt van deregulering ligt de verantwoordelijkheid voor de beperking van galm
binnen een gebruiksfunctie bij voorkeur bij de aanvrager van de bouwvergunning. Er
worden daarom alleen eisen gesteld aan woongebouwen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.16 (beperking van galm, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot beperking
van galm in trappenhuizen van woongebouwen overgenomen uit het Besluit geluidwering
gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment werd ingetrokken
[1].
Motivatie
Het doel van dit artikel is de geluidhinder in appartementen als gevolg van galm in
aangrenzende gangen trappenhuizen of besloten galerijen te beperken. Indien geen
geluidabsorberende maatregelen worden getroffen ligt het geluidniveau ten gevolge van
het gebruik van verkeersruimten (loop- en spraakgeluid) veelal zodanig hoog dat hierdoor
in aangrenzende woningen een te hoge mate van hinder optreedt. Bovendien wijst de
praktijk uit dat indien er geen geluidsabsorberende maatregelen worden getroffen, het
galmeffect uitnodigt tot het maken van extra (onnodig) lawaai in deze verkeersruimten.
Onder ”geluidsabsorptie” van een gemeenschappelijke verkeersruimte wordt verstaan de
som van de geluidsabsorptie van de diverse constructieonderdelen van die ruimte. De
geluidsabsorptie van zo’n constructie-onderdeel is het product van de oppervlakte van het
constructie-onderdeel en de absorptiecoëfficiënt van het constructie-onderdeel. Onder de
absorptiecoëfficiënt wordt verstaan de verhouding tussen het geluidsvermogen dat door
dat onderdeel wordt geabsorbeerd, dat wil zeggen niet gereflecteerd, en het
geluidsvermogen dat op dat onderdeel invalt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.17 (geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen ruimten van verschillende woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1].
Per 1 januari 2003 is de karakteristieke geluidsisolatie-index voor contactgeluid voor
woonfuncties overeenkomstig de Nota Wonen met 5 dB aangescherpt [2].
Motivatie
In een gebruiksfunctie kan door het gebruik geluid worden geproduceerd. Dit geluid kan
zijn veroorzaakt door personen, maar ook door gebruik van apparatuur. De eisen aan de
geluidwering worden gesteld ter voorkoming van geluidsoverlast bij de buren.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.18 (geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen ruimten van verschillende woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1].
Per 1 januari 2003 is de karakteristieke geluidsisolatie-index voor contactgeluid voor
woonfuncties overeenkomstig de Nota Wonen met 5 dB aangescherpt [2].
Motivatie
Algemeen
In een gebruiksfunctie kan door het gebruik geluid worden geproduceerd. Dit geluid kan
zijn veroorzaakt door personen, maar ook door gebruik van apparatuur. De eisen aan de
geluidwering worden gesteld ter voorkoming van geluidsoverlast bij de buren.
Lid 1+ 2
De eisen zijn uitgedrukt in een karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (eerste lid)
en een isolatie-index voor contactgeluid (tweede lid).
Als gevolg van het aan het Bouwbesluit ten grondslag liggende uitgangspunt van vrije
indeelbaarheid is ten behoeve van de formulering van de eisen aan de geluidsisolatie
tussen twee ruimten een gemodificeerde prestatiegrootheid geïntroduceerd. De tot de
invoering van het Bouwbesluit gebruikte grootheid “isolatie-index” was afhankelijk van
de feitelijke indeling van een verblijfsgebied. Daarom is voor het Bouwbesluit gekozen
voor de grootheid “karakteristiek isolatie-index”. Deze grootheid is niet afhankelijk van
de feitelijke indeling van een verblijfsgebied. Onder de «karakteristieke isolatie-index
voor luchtgeluid» wordt verstaan de grootheid die de geluidsisolatie voor luchtgeluid
tussen twee ruimten weergeeft, herleid naar gestandaardiseerde afmetingen van de
ontvangstruimte. Luchtgeluid is een trilling van de lucht die wordt voortgebracht door
een geluidsbron in een ruimte (zendruimte). Deze luchttrilling brengt via een
constructieonderdeel, zoals een wand, de lucht in een andere ruimte (ontvangstruimte)
eveneens in trilling.
Met het begrip «isolatie-index voor contactgeluid» wordt aangeduid de grootheid die de
geluidsisolatie voor contactgeluid tussen twee ruimten weergeeft. Contactgeluid is een
door een geluidsbron direct, dus zonder tussenkomst van lucht, veroorzaakte trilling van
een constructie-onderdeel in een ruimte (zendruimte). Deze luchttrilling brengt, eventueel
via een ander constructie-onderdeel, de lucht in een andere ruimte (ontvangstruimte)
eveneens in trilling [2]. De “isolatie-index voor contactgeluid” is als prestatiegrootheid
weliswaar afhankelijk van de indeling van een verblijfsgebied, maar in tegenstelling tot
voor luchtgeluid, was het voor contactgeluid niet mogelijk een gewijzigde grootheid te
ontwikkelen die wel aan het uitgangspunt van vrije indeelbaarheid zou voldoen en tevens
op een voldoend praktische en eenduidige manier kon worden bepaald.
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Met de eisen wordt beoogd de mogelijke hinder in een verblijfsgebied te beperken die
wordt veroorzaakt door lawaai vanuit een besloten ruimte van een aangrenzende
gebruiksfunctie op een ander perceel. Hierbij kan worden gedacht aan een
woonkamer, een zolderruimte die een slaapkamer bevat of een gemeenschappelijke
zitgelegenheid, die beschermd moeten worden tegen lawaai uit een trappenhuis, een
toiletruimte, een verkoopruimte of een leslokaal in een belendend bouwwerk [2].
In de meeste gebruiksfuncties heeft een verblijfsgebied een geluidsgevoelig karakter,
daarom wordt voor de geluidsisolatie-indexen in de regel een waarde verlangd van ten
minste 0 dB. Uitgaande van een normale geluidsproductie, zal bij die waarde de hinder in
het verblijfsgebied beperkt blijven. De eis geldt niet voor situaties waarin de
ontvangruimte van het geluid ligt in een lichte industriefunctie of in een ander
utiliteitsgebouw. Gezien de aard van dit soort gebouwen, zoals bij voorbeeld een
bergruimte bij een woning, een magazijn in een winkel of een stal in een boerderij, wordt
een geluidsisolatie-eis niet nodig geacht [2].
Ook is ervan afgezien om naast het voorschrift voor verblijfsgebieden nog een
afzonderlijk voorschrift te geven voor verblijfsruimten. De reden hiervan ligt in de aard
van de scheidingsconstructies tussen de in dit lid bedoelde ruimten. Deze zijn doorgaans
zodanig dat het feitelijk gezien geen verschil maakt of de ontvangruimte een
verblijfsgebied dan wel een afzonderlijke verblijfsruimte is [2].
Lid 3+ 4
Het derde lid heeft betrekking op mogelijke hinder in besloten ruimten die niet tot een
verblijfsgebied behoren, welke hinder – net als in het eerste lid - wordt veroorzaakt door
lawaai vanuit een besloten ruimte van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander
perceel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een toiletruimte, een vliering, een trappenhuis
en een gemeenschappelijke ruimte voor afvalcontainers [2].
Lid 5
Het vijfde lid is bedoeld om te voorkomen dat contactgeluid dat wordt veroorzaakt in een
sportfunctie, geen hinder veroorzaakt in een onderwijsfunctie op een aangrenzend perceel
[2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.19 (geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen ruimten van verschillende woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1].
Per 1 januari 2003 is de karakteristieke geluidsisolatie-index voor contactgeluid voor
woonfuncties overeenkomstig de Nota Wonen met 5 dB aangescherpt [2].
Motivatie
Algemeen
Dit artikel voorziet in dezelfde bescherming als artikel 3.18. Woonfuncties, celfuncties en
logiesfuncties in een gebouw waarin ook andere gebruiksfuncties liggen, liggen niet op
een eigen perceel, zodat ze niet door artikel 3.18 worden beschermd tegen geluidoverlast
als gevolg van andere gebruiksfuncties in het gebouw. Gemeenschappelijke installaties
zijn tevens installaties van andere gebruiksfuncties.
Lid 1+ 2
Historie art. 3.18
Lid 3+4
Historie art. 3.18
Lid 5
Het vijfde lid heeft betrekking op de relatie tussen een woning en bijvoorbeeld een schuur
of een garage die bij die woning behoort. Zo’n bergruimte wordt beschouwd als een
«overige gebruiksfunctie». Omdat er in dit geval van mag worden uitgegaan dat lawaai in
de bergruimte wordt veroorzaakt door de gebruikers van de woning zelf, is een eis aan de
geluidwering niet nodig. Een eis aan de geluidwering wordt wel gesteld indien de
bergruimte door meerdere woonfuncties wordt gebruikt. [2].
Lid 6
Het zesde lid betreft situaties waarin een gemeenschappelijke gang of trappenhuis
onderhevig is aan geluid vanuit ruimten in de daaraan grenzende woningen die niet
behoren tot het verblijfsgebied van die woningen, zoals een portaal. Op de situatie waarin
de gemeenschappelijke verkeersruimte de zendruimte van het geluid is en een
verblijfsruimte in een woning de ontvangruimte, is het eerste lid onverkort van toepassing
[2].
Lid 7
In het zevende lid betreft gemeenschappelijke ruimten, zoals gemeenschappelijke
gangen, zitgelegenheden en badruimten. De reden dat enkele eisen hierop niet van
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toepassing zijn is dat men door de aard van het gebruik van dergelijke ruimten niet snel
hinder zal ondervinden van de andere ruimte [2].
Lid 8+ 9
Historie art. 3.18

Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.20 (geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen ruimten van verschillende woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1].
Per 1 januari 2003 is de karakteristieke geluidsisolatie-index voor contactgeluid voor
woonfuncties overeenkomstig de Nota Wonen met 5 dB aangescherpt [2].
Motivatie
Bij verbouw kunnen de kosten om een bepaalde geluidwering te realiseren aanzienlijk
hoger zijn dan in een nieuwbouwsituatie. Het is dan niet meer redelijk om dezelfde
strenge eisen te stellen. De eis mag echter hoogstens met 10 dB(A) worden verlaagd.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.21 (geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen met betrekking tot
geluidwering tussen ruimten van verschillende woonfuncties overgenomen uit het Besluit
geluidwering gebouwen, op grond van de Woningwet 1962, dat op hetzelfde moment
werd ingetrokken [1].
Per 1 januari 2003 is de karakteristieke geluidsisolatie-index voor contactgeluid voor
woonfuncties overeenkomstig de Nota Wonen met 5 dB aangescherpt [2].
Motivatie
De kosten van de noodzakelijke maatregelen leveren minder op, omdat het gebouw nietpermanent is.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.22 (wering van vocht van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van buiten overgenomen, maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1].
Daarmee werden de eisen feitelijk enigszins aangescherpt.
Motivatie
Het binnendringen van vocht van buiten in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten
van gebouwen die bedoeld zijn voor het verblijven van personen, kan tot ongezonde
situaties leiden en moet daarom worden beperkt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.23 (wering van vocht van buiten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van buiten overgenomen, maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1]
[2]. Daarmee werden de eisen feitelijk enigszins aangescherpt.
Motivatie
Lid 1+2
Het eerste en het tweede lid komen er in de praktijk op neer dat het dak, de gevel en de
laagst gelegen vloer van een gebouw waterdicht zijn [3].
Lid 3
Niet alle uitwendige scheidingsconstructies behoeven volgens het eerste lid waterdicht te
zijn. Voorbeelden hiervan zijn het dak en de gevels van een serre, schuur of garage.
Indien zo’n bouwsel grenst aan een gebouw waarop het eerste lid van toepassing is, moet
de wand tussen beide volgens het derde lid waterdicht zijn [3].
Lid 4
Het vierde lid bevat een eis aan de vochtwering van de begane grondvloer ter plaatse van
een verblijfsgebied, toilet- of badruimte waaronder een kruipruimte ligt. Het doel hiervan
is te voorkomen dat door het doordringen van lucht vanuit de kruipruimte de relatieve
luchtvochtigheid in de genoemde ruimten op een te hoog niveau komt te liggen.
Hierdoor zou al snel oppervlakte-condensatie op constructie-onderdelen ontstaan en
schimmelgroei worden bevorderd, wat uit gezondheidsoogpunt ongewenst is [3].
Omdat deze eis voorkomt dat er een noemenswaardige hoeveelheid lucht vanuit de
kruipruimte in het gebouw kan doordringen, wordt ook voorkomen dat radongas vanuit
de kruipruimte in het gebouw doordringt. Verder wordt met deze eis ook mogelijke
stankoverlast voorkomen.
Bronnen
1. Voorstel voor prestatie-eisen ten behoeve van Bouwbesluit inzake
vochttoetreding, Van Dorser BV, Velp, 1985
2. Stb. 1991, 680
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.24 (wering van vocht van buiten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van buiten overgenomen [1].
Motivatie
Het binnendringen van vocht van buiten in verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten
van gebouwen die bedoeld zijn voor het verblijven van personen, kan tot ongezonde
situaties leiden en moet daarom worden beperkt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.25 (wering van vocht van buiten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van buiten overgenomen, maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1].
Van het opnemen van een eis aan de luchtdichtheid van een vloer boven een kruipruimte,
zoals bij nieuwbouw, werd afgezien, omdat dat een verzwaring van de eisen zou
inhouden.
Motivatie
Lid 1+2
Het eerste en het tweede lid komen er in de praktijk op neer dat het dak, de gevel en de
laagst gelegen vloer van een gebouw waterdicht zijn [2].
Lid 3
Niet alle uitwendige scheidingsconstructies behoeven volgens het eerste lid waterdicht te
zijn. Voorbeelden hiervan zijn het dak en de gevels van een serre, schuur of garage.
Indien zo’n bouwsel grenst aan een gebouw waarop het eerste lid van toepassing is, moet
de wand tussen beide volgens het derde lid waterdicht zijn [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.26 (wering van vocht van binnen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van binnen overgenomen, maar dan in de vorm van een prestatie-eis
aan de ‘factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte’ en de ‘wateropname’[1].
Daarmee werden de eisen feitelijk enigszins aangescherpt.
Motivatie
Vochtige constructie-onderdelen kunnen tot ongezonde situaties leiden. Behalve vocht
van buiten kan ook vocht van binnen, zoals badwater en uit de binnenlucht
gecondenseerde waterdamp tot vochtige constructie-onderdelen leiden.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.27 (wering van vocht van binnen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van binnen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1]
[2] [3]. Daarmee werden de eisen feitelijk enigszins aangescherpt.
Motivatie
Lid 1+2
De eis wordt gesteld met het oogmerk zoveel mogelijk te voorkomen dat er een vochtig
milieu ontstaat aan de binnenoppervlakte van constructie-onderdelen, omdat een dergelijk
milieu gunstig is voor de ontwikkeling van schimmel en huisstofmijt-populaties. Het
eerste en het tweede lid komen er in de praktijk op neer dat, in een verwarmde ruimte bij
lage buitentemperaturen, de temperatuur van de binnenoppervlakte van de constructies
van het dak, de gevel en de laagst gelegen vloer van een gebouw in het algemeen niet
zover daalt, dat waterdamp uit de binnenlucht condenseert op die binnenoppervlakte [4].
De verhouding tussen de vochtproductie, de binnenluchttemperatuur en de
luchtverversing is in woningen in het algemeen ongunstiger dan in andere gebouwen.
Daarom is de eis aan de ‘factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte’ voor
woonfuncties hoger. Behalve met activiteiten als douchen en het doen van de was, is ook
rekening gehouden met het feit dat veel woningen een kruipruimte hebben.
Lid 3
Ter voorkoming van condensvorming op binnenwanden (en vloeren) tussen
verblijfsgebieden en niet verwarmde ruimten, gelden de eisen ook voor binnenwanden
(en vloeren) die het verblijfsgebied scheiden van dergelijke ruimten [4].
Lid 4
In het algemeen voldoen de hedendaagse ramen en deuren niet aan de eisen van lid 1 en
lid 2. Om praktische redenen is de eis daarom niet van toepassing op deze constructieonderdelen.
Lid 5
Het vijfde lid bevat een uitzondering op de eisen inzake condensvorming op wanden van
verblijfsgebieden. Deze uitzondering is gemaakt voor gebouwen die niet worden
verwarmd met het oog op het verblijven van mensen. De uitgezonderde gebouwen
kunnen dus wel zijn verwarmd met het oog op bijvoorbeeld het vorstvrij houden. Feitelijk
gaat het hier om gebouwen waarin slechts af en toe mensen aanwezig zullen zijn,
bijvoorbeeld in verband met het verrichten van arbeid. Deze gebouwen moeten behoren
tot de «lichte industriefunctie», zoals bijvoorbeeld pakhuizen, kassen en stallen, of de
«overige gebruiksfunctie», zoals bijvoorbeeld stationsgebouwen [4].
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Historie art. 3.28 (wering van vocht van binnen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van binnen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1]
[2].
Motivatie
Lid 1
Wanneer er als gevolg van het gebruik van water teveel vocht doordringt in de wanden of
de vloer van een bad- of toiletruimte kan er schimmelvorming, rotting of lekkage
ontstaan. Hierdoor kan op den duur de gezondheid van de gebruikers van het gebouw
nadelig worden beïnvloed. In constructies met een geringe ‘wateropname’ kan vocht
moeilijk binnendringen.
Een geringe ‘wateropname’ leidt er tevens toe dat de wanden en vloeren op effectieve
wijze kunnen worden gereinigd [3].
Lid 2
Ter plaatse van een bad en douche is de hoogte van het gedeelte van de wand waaraan de
eis wordt gesteld groter dan in de rest van de badruimte, omdat daar ruimer gebruik van
water wordt gemaakt.
Bronnen
1. Notitie inzake een bepalingsmethode voor de wateropname van inpandige
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2. Stb. 1991, 680
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.29 (wering van vocht van binnen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van binnen voor nieuwbouw, maar dan in de vorm van prestatie-eisen,
overgenomen voor badruimten in bestaande bouw [1]. Daarbij is een lagere hoogte van
de ‘waterdichte’ wanden gekozen dan voor nieuwbouw.
Motivatie
Vochtige bouwconstructies kunnen tot ongezonde situaties leiden. Behalve vocht van
buiten kan ook vocht van binnen, zoals leidingwater, tot een vochtige bouwconstructie
leiden.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.30 (wering van vocht van binnen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
wering van vocht van binnen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1].
Motivatie
Wanneer er als gevolg van het gebruik van water teveel vocht doordringt in de wanden of
de vloer van een badruimte kan er schimmelvorming, rotting of lekkage ontstaan.
Hierdoor kan op den duur de gezondheid van de gebruikers van het gebouw nadelig
worden beïnvloed. In constructies met een geringe ‘wateropname’ kan vocht moeilijk
binnendringen.
Een geringe ‘wateropname’ leidt er tevens toe dat de wanden en vloeren op effectieve
wijze kunnen worden gereinigd [2].
De eis is niet van toepassing op toiletruimten, omdat in dergelijke ruimten de kans op nat
worden van vloer en wanden geringer is dan in badruimten. Bovendien hebben bestaande
toiletruimten nog vaak een houten vloer, die niet aan de eis voldoet.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.31 (afvoer van afvalwater en fecaliën, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
afvoer van afvalwater en fecaliën overgenomen [1].
Motivatie
Onzorgvuldig omgaan met afvalwater en fecaliën heeft in de geschiedenis vaak tot
inbreuk op de gezondheid van personen geleid.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.32 (afvoer van afvalwater en fecaliën, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van afvalwater en fecaliën overgenomen [1].
Motivatie
Wanneer in een gebouw een toiletpot met waterspoeling aanwezig is of een ander
lozingstoestel voor gebruikt leidingwater, moet het gebouw beschikken over een
voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. Dit is meestal het geval. Voor de
duidelijkheid is de aanwezigheid van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en
fecaliën geëist in elke woonfunctie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.33 (afvoer van afvalwater en fecaliën, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van afvalwater en fecaliën overgenomen [1].
Motivatie
Lid 1
Gebruikt leidingwater, moet kunnen worden afgevoerd via het openbaar riool. Dat is
daarvoor bedoeld.
Lid 2
Gebruikt leidingwater, moet altijd kunnen worden afgevoerd naar het openbaar riool via
de voorgeschreven voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.34 (afvoer van afvalwater en fecaliën, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van afvalwater en fecaliën overgenomen,
aangevuld met een bepalingsmethode voor de capaciteit [1].
Motivatie
De voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën moet een zodanige capaciteit
hebben dat gebruikt leidingwater verderop in de voorziening niet uit een lozingstoestel
kan stromen. De vereiste capaciteit is afgestemd op een zeker gelijktijdig gebruik.
Bij het bepalen van de capaciteit geldt als voorwaarde dat de lucht in de
afvoervoorziening niet in open verbinding kan komen met de binnenlucht (stankslot). Dit
is ter voorkoming van stankoverlast en om te voorkomen dat schadelijke gassen in de
binnenlucht kunnen doordringen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.35 (afvoer van afvalwater en fecaliën, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van afvalwater en fecaliën overgenomen,
maar dan in de vorm van prestatie-eisen [1].
Motivatie
De voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën moet zodanig waterdicht zijn dat
eenmaal opgevangen gebruikt leidingwater niet anders uit de voorziening kan stromen
dan in het openbaar riool. De eis aan de luchtdichtheid is bedoeld ter voorkoming van
stankoverlast en om te voorkomen dat schadelijke gassen in de binnenlucht kunnen
doordringen.

Bronnen
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Historie art. 3.36 (afvoer van afvalwater en fecaliën, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
afvoer van afvalwater en fecaliën voor nieuwbouw, maar dan in de vorm van prestatieeisen, overgenomen voor bestaande bouw [1]. Daarmee werden de eisen feitelijk
enigszins aangescherpt.
Motivatie
Onzorgvuldig omgaan met afvalwater en fecaliën heeft in de geschiedenis vaak tot
inbreuk op de gezondheid van personen geleid.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.37 (afvoer van afvalwater en fecaliën, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
afvoer van afvalwater en fecaliën voor nieuwbouw, maar dan in de vorm van prestatieeisen, overgenomen voor bestaande bouw [1]. Daarmee werden de eisen feitelijk
enigszins aangescherpt.
Motivatie
Wanneer in een gebouw een toiletpot met waterspoeling aanwezig is of een ander
lozingstoestel voor gebruikt leidingwater, moet het gebouw beschikken over een
voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. Dit is meestal het geval. Voor de
duidelijkheid is de aanwezigheid van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en
fecaliën geëist in elke woonfunctie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.38 (afvoer van afvalwater en fecaliën, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
afvoer van afvalwater en fecaliën voor nieuwbouw, maar dan in de vorm van prestatieeisen, overgenomen voor bestaande bouw [1]. Daarmee werden de eisen feitelijk
enigszins aangescherpt.
Motivatie
Lid 1
Gebruikt leidingwater, moet kunnen worden afgevoerd via het openbaar riool. Dat is
daarvoor bedoeld.
Lid 2
Gebruikt leidingwater, moet altijd kunnen worden afgevoerd naar het openbaar riool via
de voorgeschreven voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.39 (afvoer van afvalwater en fecaliën, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
afvoer van afvalwater en fecaliën voor nieuwbouw, maar dan in de vorm van prestatieeisen, overgenomen voor bestaande bouw [1]. Daarmee werden de eisen feitelijk
enigszins aangescherpt.
Motivatie
Het is duidelijk dat de voorzienig gebruikt leidingwater ook daadwerkelijk binnen
afzienbare tijd moet kunnen afvoeren.
In een bestaande situatie kunnen de afmetingen en het verloop van de afvoerleidingen
veelal alleen langs destructieve weg worden bepaald. Daarom is voor bestaande bouw
een bepalingsmethode gegeven, waarbij het niet nodig is om de afmetingen en het
verloop van de afvoerleidingen te achterhalen. De opgenomen grenswaarde is in overleg
met deskundigen van TNO bepaald.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.40 (afvoer van afvalwater en fecaliën, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
afvoer van afvalwater en fecaliën voor nieuwbouw, maar dan in de vorm van prestatieeisen, overgenomen voor bestaande bouw [1]. Daarmee werden de eisen feitelijk
enigszins aangescherpt.
Motivatie
De voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën moet zodanig waterdicht zijn dat
eenmaal opgevangen gebruikt leidingwater niet anders uit de voorziening kan stromen
dan in het openbaar riool. De eis aan de luchtdichtheid is bedoeld ter voorkoming van
stankoverlast en om te voorkomen dat schadelijke gassen in de binnenlucht kunnen
doordringen.
.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.41 (afvoer van hemelwater, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van hemelwater overgenomen, maar dan in
de vorm van prestatie-eisen [1].
Motivatie
Het doel van dit voorschrift is te voorkomen dat er een voor de gezondheid
onaanvaardbare situatie in en bij een gebouw ontstaat [2].
Bronnen
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Historie art. 3.42 (afvoer van hemelwater, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van hemelwater overgenomen, maar dan in
de vorm van prestatie-eisen [1].
Motivatie
Het doel van dit voorschrift is te voorkomen dat er een voor de gezondheid
onaanvaardbare situatie in en bij een gebouw ontstaat [2].
Bronnen
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Historie art. 3.43 (afvoer van hemelwater, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van hemelwater overgenomen, maar dan in
de vorm van prestatie-eisen [1].
Motivatie
Lid 1
Het opvangen van hemelwater heeft geen zin als het vervolgens niet ook kan worden
afgevoerd. Daarom moet de vereiste voorziening een aansluitmogelijkheid hebben voor
aansluiting op het openbaar riool. Dat riool is bedoeld voor de uiteindelijke afvoer.
Lid 2
Er is op zichzelf geen bezwaar tegen samenvoeging van de voorziening voor afvoer van
afvalwater en fecaliën en de voorziening voor afvoer van hemelwater, als het openbaar
riool ook is samengevoegd. Als het openbaar rioolstelsel gescheiden is, moeten natuurlijk
ook de voorzieningen gescheiden zijn.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.44 (afvoer van hemelwater, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van hemelwater overgenomen, maar dan in
de vorm van prestatie-eisen, aangevuld met een bepalingsmethode voor de capaciteit [1].
Motivatie
Het is duidelijk dat de voorzienig voldoende capaciteit moet hebben om gebruikelijke
neerslaghoeveelheden te kunnen afvoeren. De afvoercapaciteit mag incidenteel, bij zeer
extreme neerslag, tekort schieten.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.45 (afvoer van hemelwater, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen (Model
bouwverordening) met betrekking tot afvoer van hemelwater overgenomen, maar dan in
de vorm van prestatie-eisen [1].
Motivatie
De voorziening voor afvoer van hemelwater en fecaliën moet zodanig waterdicht zijn dat
eenmaal opgevangen hemelwater niet anders uit de voorziening kan stromen dan in het
openbaar riool. De eis aan de luchtdichtheid is bedoeld ter voorkoming van stankoverlast.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.46 (Afd. 3.10.1 Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte,
toiletruimte en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Voor 1 september 1992 hadden de bouwvoorschriften van de MBV [1] voornamelijk
betrekking op de grootte van ventilatieopeningen om daarmee op natuurlijke wijze
toereikende luchtverversing te kunnen bewerkstelligen.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om de voorschriften
zoveel mogelijk in de vorm van prestatie-eisen te gieten [2].
Motivatie
Eisen aan de mogelijkheid om lucht te verversen zijn bedoeld om te voorkomen dat de
kwaliteit van de binnenlucht voor de gezondheid nadelig wordt.
Let op: Het Bouwbesluit kan niet regelen dat de gebruiker van een gebouw, zoals de
bewoner van een woning, de ventilatievoorzieningen ook daadwerkelijk gebruikt.
Bronnen
1. Model Bouwverordening, 1978
2. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.47 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.46.
Motivatie
Algemeen
Luchtverversing is nodig om de noodzakelijke zuurstof te kunnen aanvoeren en om
kooldioxide, waterdamp, onaangename geurstoffen en stofdeeltjes te kunnen afvoeren.
Verder is luchtverversing nodig om de in de lucht aanwezige schadelijke stoffen als
gevolg van bijvoorbeeld formaldehyde-emissie en radonstraling te kunnen afvoeren. [1]
Lid 1
Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte moeten geventileerd kunnen worden. Een
uitzondering is gemaakt voor ‘lichte industriefuncties’ en ‘andere overige
gebruiksfuncties’. Bij die gebruiksfuncties speelt het verblijven van mensen een
ondergeschikte rol of geen rol. De ventilatie is daar veelal afgestemd op het
bedrijfsproces, zoals in tuinbouwkassen het kweken van gewassen.
Lid 2
Elke toilet- en elke badruimte moet geventileerd kunnen worden.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.48 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Historie art. 3.46
Motivatie
Lid 1
Het advies van de Gezondheidsraad [1], dat voor de luchtverversing van woningen moet
worden gerekend op een capaciteit van 25 m3/h (=7•10-3 m3/s) per persoon, is
overgenomen als uitgangspunt voor de grenswaarde voor de ventilatiecapaciteit voor
verblijfsgebieden [2]. Deze waarde is vervolgens omgerekend naar de verschillende
waarden die horen bij de verschillende bezettingsgraadklassen. Daarnaast is rekening
gehouden met de aaneengesloten verblijfsduur. Zie ook [3] [4].
Lid 2
Dit voorschrift is een vangnet-eis, waarmee wordt beoogd dat er door verdere indeling
van een verblijfsgebied geen verblijfsruimte ontstaat die onvoldoende kan worden
geventileerd.
Lid 3
In verblijfsruimten of -gebieden met een kleiner kooktoestel of warmwatertoestel is ten
minste een bepaald minimum aan ventilatiecapaciteit vereist. Want voor deze kleinere
verbrandingstoestellen zijn geen afzonderlijke voorzieningen vereist voor toevoer van
verbrandingslucht en afvoer van rook.
Grotere kooktoestellen en warmwatertoestellen vallen buiten deze eis, omdat daarvoor
afzonderlijke voorzieningen zijn vereist voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer
van rook. Zie Bouwbesluit 2003, afdelingen 3.13 en 3.14.
Lid 4
In toiletruimten moet de verontreinigde lucht in korte tijd kunnen worden afgevoerd.
Bepaling van de noodzakelijke capaciteit op basis van de vloeroppervlakte alleen zou
leiden tot een te lage waarde.
De voor badruimten voorgeschreven capaciteit is afgestemd op het afvoeren van een
overmaat aan waterdamp binnen zodanige tijd dat schimmelvorming wordt voorkomen.
[2]
Lid 5, 6 en 7
In een woning of in een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw, waarbij een
ventilatievoorziening dient voor meerdere niet gemeenschappelijke verblijfsgebieden van
de gebruiksfunctie, worden de verblijfsgebieden niet gelijktijdig gebruikt. De andere
verblijfsgebieden en de verblijfsgebieden in de overige gebruiksfuncties wel.
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Bronnen
1. Het binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in
Nederlandse woningen, Gezondheidsraad, 1984
2. Stb. 2001, 410
3. TNO-rapport 94-BBI-1537, ‘Bouwbesluit. Grenswaarden ventilatie’. TNO
Bouw en Ondergrond, januari 1995
4. Aanpassing van de voorschriften voor ventilatiehoeveelheden in het
Bouwbesluit 2003, PRC Bouwcentrum, juli 2007
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Historie art. 3.49 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Historie art. 3.46
Motivatie
Een ventilatievoorziening die gemakkelijk tochtverschijnselen veroorzaakt, is in de
praktijk niet bruikbaar [1] [2]. Daarom wordt een eis gesteld aan de luchtsnelheid.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. TNO-rapport C335, ‘Vergelijkend onderzoek naar de invloed van twee
methoden voor luchttoevoer in gevels op het klimaat in woonruimten,
TNO IG, afdeling Binnenklimaat’, mei 1974
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Historie art. 3.50 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Historie art. 3.46
Motivatie
Algemeen
Met de eisen betreffende de regelbaarheid van de ventilatievoorziening is beoogd de
gebruikers van de gebruiksfunctie de mogelijkheid te geven zelf de voorziening op de
gewenste stand in te stellen. In principe is het mogelijk om de luchtverversing buiten
werking te laten, behalve bij ‘overige gebruiksfuncties voor het stallen van
motorvoertuigen’ en ‘overige gebruiksfuncties voor het opslaan van afval’. [1]
Lid 2
De capaciteit van de luchtverversing kan worden geregeld door de capaciteit te regelen
van de toevoercomponent en/of de afvoercomponent.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.51 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.46.
Motivatie
Het spreekt vanzelf dat een toevoervoorziening lucht moet toevoeren en een
afvoervoorziening lucht moet afvoeren. Vanwege de wisselende weersomstandigheden
kan niet altijd aan deze eis worden voldaan. De bepalingsmethode is gebaseerd op
gestandaardiseerde weersomstandigheden [1].
Bronnen
1. TNO-rapport C326, ‘Drie onderzoeken naar de werking van ventilatiekanalen,
plaats en hoogte, vorm van de uitmonding en invloed van de omgeving’
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Historie art. 3.52 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.46.
Motivatie
Luchtverversing dient te geschieden met verse lucht. Aangenomen wordt dat de
toegevoerde buitenlucht voldoende vers is, als de instroomopening van de
toevoervoorziening ver genoeg afligt van een uitmonding van de afvoervoorziening of
van een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook. De invloed van
uitmondingen die op een ander perceel liggen, is te verwaarlozen, omdat op beide
percelen instroomopeningen en uitmondingen op een afstand van ten minste 2 m tot de
perceelsgrens liggen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 420
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Historie art. 3.53 (Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte
en badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.46.
Motivatie
Algemeen
Hoewel het opnieuw als toevoerlucht gebruiken van afvoerlucht slechts een beperkte
vorm van luchtverversing is, wordt het in sommige gevallen tot op zeker hoogte toch
toegestaan, omdat daarmee energie kan worden bespaard, aangezien recirculatielucht niet
of nauwelijks opwarming behoeft.
Lid 4
De vereiste 21 dm3/s komt overeen met de minimale luchtverversing ten behoeve van
kleinere kooktoestellen en warmwatertoestellen waarvoor geen afzonderlijke
voorzieningen voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook vereist zijn.
De rook en waterdamp van deze toestellen mag niet worden opgenomen in toevoerlucht.
Lid 5
Onaangename geuren uit de toiletruimte mogen niet worden opgenomen in toevoerlucht.
Lid 6
Afvoerlucht uit ruimten voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen mag niet
worden opgenomen in toevoerlucht.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.54 (Afd. 3.10.2 Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en
badruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Voor 1 september 1992 hadden de bouwvoorschriften van de MBV [1] voornamelijk
betrekking op de grootte van ventilatieopeningen om daarmee op natuurlijke wijze
toereikende luchtverversing te kunnen bewerkstelligen.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om de voorschriften
zoveel mogelijk in de vorm van prestatie-eisen te gieten [2].
Motivatie
Eisen aan de mogelijkheid om lucht te verversen zijn bedoeld om te voorkomen dat de
kwaliteit van de binnenlucht voor de gezondheid nadelig wordt.
Bronnen
1. Model Bouwverordening, 1978
2. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.55 (Luchtverversing van een, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.54.
Motivatie
Zie Historie art. 3.47.
Bronnen
Zie Historie art. 3.47.
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Historie art. 3.56 (Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.54
Motivatie
Lid 1
Het advies van de Gezondheidsraad [1], dat voor de luchtverversing van woningen moet
worden gerekend op een capaciteit van 25 m3/h (=7•10-3 m3/s) per persoon, is
overgenomen als uitgangspunt voor de grenswaarde voor de ventilatiecapaciteit voor
verblijfsgebieden [2]. Deze waarde is vervolgens omgerekend naar de verschillende
waarden die horen bij de verschillende bezettingsgraadklassen. Daarnaast is rekening
gehouden met de aaneengesloten verblijfsduur.
De bezetting is gebaseerd op de laagst toelaatbare bezettingsgraadklasse voor de
betreffende gebruiksfunctie. Hiervan is een bepaald percentage genomen. Voor de
bezettingsgraadklasse B1 en B2 is de bezetting gehalveerd. Voor de bezettingsgraadklassen B3 en B4 is de bezetting door 1,5 gedeeld en voor bezettings-graadklasse B5
door 1,25.
Zie ook [3] [4].
Lid 2
In verblijfsruimten of -gebieden met een kleiner kooktoestel of warmwatertoestel is een
minimale ventilatiecapaciteit vereist. Want voor deze kleinere verbrandingstoestellen zijn
geen afzonderlijke voorzieningen vereist voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer
van rook.
Grotere kooktoestellen en warmwatertoestellen vallen buiten deze eis, omdat daarvoor
afzonderlijke voorzieningen zijn vereist voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer
van rook. Zie Bouwbesluit 2003, afdelingen 3.13 en 3.14.
Lid 3
In toiletruimten moet de verontreinigde lucht in korte tijd kunnen worden afgevoerd.
Bepaling van de noodzakelijke capaciteit op basis van de vloeroppervlakte alleen zou
leiden tot een te lage waarde.
De voor badruimten voorgeschreven capaciteit is afgestemd op het afvoeren van een
overmaat aan waterdamp binnen zodanige tijd dat schimmelvorming wordt voorkomen.
[2]
Lid 4
Ingeval meerdere verblijfsruimten gebruikmaken van één ventilatievoorziening, moet
deze geschikt zijn om de minimum waarde in alle verblijfsgebieden te waarborgen. Deze
eis geldt alleen voor woningen.
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Lid 5, 6 en 7
In een woning of in een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw, waarbij een
ventilatievoorziening dient voor meerdere niet gemeenschappelijke verblijfsgebieden van
de gebruiksfunctie, worden de verblijfsgebieden niet gelijktijdig gebruikt. De andere
verblijfsgebieden en de verblijfsgebieden in de overige gebruiksfuncties wel.

Bronnen
1. Het binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in Nederlandse
woningen, Gezondheidsraad, 1984
2. Stb. 2001, 410
3. TNO-rapport 94-BBI-1537, ‘Bouwbesluit. Grenswaarden ventilatie’. TNO Bouw
en Ondergrond, januari 1995
4. Aanpassing van de voorschriften voor ventilatiehoeveelheden in het Bouwbesluit
2003, PRC Bouwcentrum, juli 2007
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Historie art. 3.57 (Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.54.
Motivatie
In principe is het mogelijk om de luchtverversing buiten werking te laten, behalve bij
‘overige gebruiksfuncties voor het stallen van motorvoertuigen’ en ‘overige
gebruiksfuncties voor het opslaan van afval’. [1]
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.58 (Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.54.
Motivatie
Het spreekt vanzelf dat een toevoervoorziening lucht moet toevoeren en een
afvoervoorziening lucht moet afvoeren. Vanwege de wisselende weersomstandigheden
kan niet altijd aan deze eis worden voldaan. De bepalingsmethode is gebaseerd op
gestandaardiseerde weersomstandigheden [1].
Bronnen
1. TNO-rapport C326, ‘Drie onderzoeken naar de werking van ventilatiekanalen,
plaats en hoogte, vorm van de uitmonding en invloed van de omgeving’
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Historie art. 3.59 (Luchtverversing van een verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.54.
Motivatie
Zie Historie art. 3.53.
Bronnen
Zie Historie art. 3.53.

Historie art. 3.059.doc

070724

Historie art. 3.60 (Afd. 3.11.1 Spuivoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Voor 1 september 1992 hadden de bouwvoorschriften van de MBV [1] voornamelijk
betrekking op de grootte van te openen ramen en deuren met het oog op doorspuibaarheid
van ruimten.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om de voorschriften
zoveel mogelijk in de vorm van prestatie-eisen te gieten [2].
Motivatie
Het wordt noodzakelijk gevonden dat er in woningen en kinderopvangcentra
mogelijkheden zijn om snel sterk verontreinigde binnenlucht af te voeren.
Bronnen
1. Model Bouwverordening, 1978
2. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.61 (Spuivoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.60.
Motivatie
Algemeen
Zie Historie art. 3.60.
Lid 2
Als de voorziening voor ventilatie evenveel lucht kan verversen als een vereiste
spuivoorziening, is een extra spuivoorziening overbodig. [1]
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
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Historie art. 3.62 (Spuivoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.60.
Motivatie
Lid 1
De eisen voor het spuien zijn gebaseerd op een snelle afvoer van verontreinigingen in
situaties die slechts beperkt voorkomen. Dit kan zijn een tijdelijk overmatige bezetting
bijvoorbeeld bij verjaardagen of andere feestjes, het uitvoeren van schilderwerkzaamheden, het afvoeren van warmte bij overmatige zonbelasting, etc.
Het uitgangspunt is het kunnen realiseren van een ventilatievoud van circa 10 per uur.
[1]
Lid 2
Voor gemeenschappelijke verblijfsgebieden van kinderopvangcentra geldt de eis niet,
omdat dergelijke verblijfsgebieden niet specifiek voor kinderopvang zijn.
Bronnen
1. TNO-rapport R 88/196, ‘Notitie luchtdrukverschillen en doorspuibaarheid ten
behoeve van het Bouwbesluit’, MT-TNO, oktober 1988
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Historie art. 3.63 (Spuivoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.60.
Motivatie
De bedoeling is mogelijke overlast voor aangrenzende percelen en voor voorbijgangers
zoveel mogelijk te voorkomen.
Bronnen
1. 2001, 410
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Historie art. 3.64 (Afd. 3.11.2 Spuivoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.60.
Motivatie
Zie Historie art. 3.60.
Bronnen
Zie Historie art. 3.60.
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Historie art. 3.65 (Spuivoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.60
Motivatie
Algemeen
Zie Historie art. 3.60.
Lid 2
Als de voorziening voor ventilatie evenveel lucht kan verversen als een vereiste
spuivoorziening, is een extra spuivoorziening overbodig. [1]
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
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Historie art. 3.66 (Spuivoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.60.
Motivatie
Zie Historie art. 3.62.
Bronnen
Zie Historie art. 3.62.
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Historie art. 3.67 (Afd. 3.12.1, Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Voor 1 september 1992 hadden de bouwvoorschriften van de MBV [1] voornamelijk
betrekking op de grootte van ventilatieopeningen om daarmee op natuurlijke wijze
toereikende luchtverversing te kunnen bewerkstelligen.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om de voorschriften
zoveel mogelijk in de vorm van prestatie-eisen te gieten [2].
Motivatie
Ventilatie is niet alleen voor een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en
badruimte noodzakelijk, maar ook voor een aantal andere ruimten in een gebruiksfunctie.
Deze ruimten zijn weliswaar niet bestemd voor langdurig verblijf van mensen, maar
kunnen door de aard van hun gebruik een verhoogde kans op verontreiniging of
andersoortig gevaar voor de gezondheid van de gebruikers opleveren. [3]
Bronnen
1. Model Bouwverordening, 1978
2. Stb. 1991, 680
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.68 (Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
Lid 1
Het is nodig dat meterruimten voor gasvoorzieningen worden geventileerd om
ontploffingsgevaar te voorkomen.
Lid 2
Voor een liftkooi geldt dat er op een kleine oppervlakte veel mensen kunnen samenzijn.
Bij langdurig gebruik van de liftkooi, bijvoorbeeld in geval van een storing, is bij gebrek
aan ventilatie de kans groot op sterke verontreiniging van de lucht in de liftkooi en kan er
een hoge temperatuur ontstaan. De lucht voor de kooi komt uit de schacht.
Lid 3
Voor (grotere) opslagruimten voor afval is ventilatie nodig, teneinde de kans te beperken
dat er door de opslag van grote hoeveelheden afval stankhinder in de gebruiksfunctie
ontstaat.
Lid 4
In gangen, trappenhuizen en dergelijke in woon- en logiesgebouwen kan zich
verontreinigde lucht ophopen en kunnen onaangename geuren blijven hangen, afkomstig
uit de woningen en de logiesverblijven.
Lid 5
In een langgerekte tunnel, zouden zich schadelijke gassen kunnen ophopen.
Bronnen
1. Stb 2001, 410
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Historie art. 3.69 (Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
Lid 1
De capaciteit voor luchtverversing voor gemeenschappelijke verkeersruimten van
woningen en logiesfuncties is gelijk gekozen aan die voor de verblijfsruimte.
Lid 2
De ventilatiecapaciteit is zodanig gekozen dat een gaslek tijdig ontdekt kan worden.
Lid 3
De ventilatiecapaciteit van de liftschacht is zodanig gekozen dat de lucht in de liftschacht
bruikbaar is voor ventilatie van de liftkooi.

Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.069.doc

070724

Historie art. 3.70 (Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
Het is niet de bedoeling dat de voorgeschreven ventilatievoorziening wordt
uitgeschakeld.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.71 (Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.64.
Motivatie
Het spreekt vanzelf dat een toevoervoorziening lucht moet toevoeren en een
afvoervoorziening lucht moet afvoeren. Vanwege de wisselende weersomstandigheden
kan niet altijd aan deze eis worden voldaan. De bepalingsmethode is gebaseerd op
gestandaardiseerde weersomstandigheden [1].
Bronnen
1. TNO-rapport C326, ‘Drie onderzoeken naar de werking van ventilatiekanalen,
plaats en hoogte, vorm van de uitmonding en invloed van de omgeving’
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Historie art. 3.72 (Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
Luchtverversing dient te geschieden met verse lucht. Aangenomen wordt dat de
toegevoerde buitenlucht voldoende vers is, als de instroomopening van de
toevoervoorziening ver genoeg afligt van een uitmonding van de afvoervoorziening of
van een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook. De invloed van
uitmondingen die op een ander perceel liggen, is te verwaarlozen, omdat op beide
percelen instroomopeningen en uitmondingen op een afstand van ten minste 2 m tot de
perceelsgrens liggen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 420

Historie art. 3.072.doc

070724

Historie art. 3.73 (Luchtverversing van overige ruimten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
De eis dat een geventileerde ruimte toevoerlucht rechtstreeks van buiten ontvangt en dat
de afgevoerde lucht rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd, is bedoeld om te
voorkomen dat verontreinigde lucht zich naar andere ruimten kan verspreiden dan de
ruimte waarin de verontreiniging ontstaat. Een open verbinding met andere ruimten zou
verspreiding van deze verontreiniging door de gebruiksfunctie tot gevolg hebben.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.073.doc
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Historie art. 3.74 (Afd. 3.12.2, Luchtverversing van overige ruimten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67
Motivatie
Zie Historie art. 3.67
Bronnen
Zie Historie art. 3.67

Historie art. 3.074.doc
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Historie art. 3.75 (Luchtverversing van overige ruimten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.74.
Motivatie
Lid 1
Het is nodig dat meterruimten voor gasvoorzieningen worden geventileerd om
ontploffingsgevaar te voorkomen.
Lid 2
Voor een liftkooi geldt dat er op een kleine oppervlakte veel mensen kunnen samenzijn.
Bij langdurig gebruik van de liftkooi, bijvoorbeeld in geval van een storing, is bij gebrek
aan ventilatie de kans groot op sterke verontreiniging van de lucht in de liftkooi en kan er
een hoge temperatuur ontstaan. De lucht voor de kooi komt uit de schacht.
Lid 3
Voor (grotere) opslagruimten voor afval is ventilatie nodig, teneinde de kans te beperken
dat er door de opslag van grote hoeveelheden afval stankhinder in de gebruiksfunctie
ontstaat.
Lid 4
In een langgerekte tunnel, zouden zich schadelijke gassen kunnen ophopen.
Bronnen
1. Stb 2001, 410

Historie art. 3.075.doc
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Historie art. 3.76 (Luchtverversing van overige ruimten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67
Motivatie
Lid 1
De ventilatiecapaciteit is zodanig gekozen dat een gaslek tijdig ontdekt kan worden.
Lid 2
De ventilatiecapaciteit van de liftschacht is zodanig gekozen dat de lucht in de liftschacht
bruikbaar is voor ventilatie van de liftkooi.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.076.doc
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Historie art. 3.77 (Luchtverversing van overige ruimten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
Het is niet de bedoeling dat de voorgeschreven ventilatievoorziening wordt
uitgeschakeld.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.077.doc
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Historie art. 3.78 (Luchtverversing van overige ruimten, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
De eis dat een geventileerde ruimte toevoerlucht rechtstreeks van buiten ontvangt en dat
de afgevoerde lucht rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd, is bedoeld om te
voorkomen dat verontreinigde lucht zich naar andere ruimten kan verspreiden dan de
ruimte waarin de verontreiniging ontstaat. Een open verbinding met andere ruimten zou
verspreiding van deze verontreiniging door de gebruiksfunctie tot gevolg hebben.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.078.doc
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Historie art. 3.79 (Afd. 3.13.1, Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Voor 1 september 1992 bevatte de MBV [1] een bepaling dat nadere eisengesteld konden
worden aan de toevoer van verbrandingslucht in verband met de veilige werking van
gastoestellen.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om de voorschriften
zoveel mogelijk in de vorm van prestatie-eisen te gieten [2].
Motivatie
Als verbrandingstoestellen onvoldoende verbrandingslucht krijgen toegevoerd, is er een
grote kans op de vorming van het gevaarlijke koolmonoxidegas. Toevoer van voldoende
verbrandingslucht is overigens slechts een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde. Koolmonoxide ontstaat namelijk ook als de afvoer van rook onvoldoende is
of als het verbrandingstoestel niet goed functioneert.
Bij een volledig gesloten verbrandingstoestel kan koolmonoxide in principe niet direct
doordringen tot de binnenlucht.
Bronnen
1. Model Bouwverordening, 1978
2. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.079.doc
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Historie art. 3.80 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.79.
De eis geldt niet voor kleinere kook- en warmwatertoestellen (<15 kW), zoals een
gasfornuis en een keukengeiser. Als deze toestellen in een ruimte staan waarin mensen
langdurig verblijven, is de daarvoor voorgeschreven luchtverversing voldoende om
genoeg verbrandingslucht aan te voeren.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.080.doc
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Historie art. 3.81 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Lid 1
De vereiste toevoervoorzieningen moeten zorgen voor voldoende toevoer van lucht.
Hoeveel lucht er nodig is, is afhankelijk van de belasting van de te plaatsen
verbrandingstoestellen en de te gebruiken brandstof. Voor alle verbrandingstoestellen
geldt de algemene eis van voldoende capaciteit. Voor verbrandingstoestellen met een
totale capaciteit van ten hoogste 130 kW is het mogelijk gebleken om een prestatie-eis te
geven. [1]
De vereiste verbrandingsluchttoevoer is behalve van de belasting van het
verbrandingstoestel ook nog afhankelijk van het type brandstof en van de menging van
verbrandingslucht en brandstof in het toestel.
Lid 2
De eis van lid 1 is tevens een gebruikseis. Omdat bij de bouw het uiteindelijk te plaatsen
verbrandingstoestel nog niet bekend is, wordt in dit lid uitgegaan van een capaciteit die
voldoende is voor een fictief «standaard» verbrandingstoestel. [1]
Bronnen
1. Stb 2001, 410

Historie art. 3.081.doc
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Historie art. 3.82 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Het spreekt vanzelf dat een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht lucht
moet toevoeren. Vanwege de wisselende weersomstandigheden kan niet altijd aan deze
eis worden voldaan. De bepalingsmethode is gebaseerd op gestandaardiseerde
weersomstandigheden [1].
Bronnen
1. TNO-rapport C326, ‘Drie onderzoeken naar de werking van ventilatiekanalen,
plaats en hoogte, vorm van de uitmonding en invloed van de omgeving’

Historie art. 3.082.doc
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Historie art. 3.83 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.67.
Motivatie
Lid 1
Indien de verbrandingslucht wordt toegevoerd via een verblijfsgebied voor het verblijven
van mensen, is deze luchttoevoer ook te beschouwen als luchtverversing. Op de
instroomopening zijn dan dezelfde eisen van toepassing als op een instroomopening van
de toevoercomponent van de voorziening voor luchtverversing (Bouwbesluit 2003,
artikel 3.52, lid 1).
Lid 2
Omdat belemmeringen op andere percelen buiten beschouwing blijven, moeten in- en
uitvoeropeningen op voldoende afstand (2 m) van de perceelsgrens liggen.
Lid 3
Voorkomen moet worden dat de toevoer van lucht wordt belemmerd als gevolg van
bijvoorbeeld ophoping van bladeren of sneeuw.
Bronnen
1. Stb. 2001, 420

Historie art. 3.083.doc
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Historie art. 3.84 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Indien de verbrandingslucht wordt toegevoerd via een verblijfsgebied voor het verblijven
van mensen, is deze luchttoevoer ook te beschouwen als luchtverversing. In dat geval zijn
de ‘comfort’-eisen van toepassing die gelden door de toevoercomponent van de
voorziening voor luchtverversing (Bouwbesluit 2003, artikel 3.49).
Bronnen
1. Stb. 2001, 420

Historie art. 3.084.doc
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Historie art. 3.85 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.79.
Bronnen
Zie Historie art. 3.79.

Historie art. 3.085.doc
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Historie art. 3.86 (Toevoer van verbrandingslucht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.79.
Bronnen
Zie Historie art. 3.79.

Historie art. 3.086.doc
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Historie art. 3.87 (Afd. 3.13.2, Toevoer van verbrandingslucht, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.79.
Bronnen
Zie Historie art. 3.79.

Historie art. 3.087.doc
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Historie art. 3.88 (Toevoer van verbrandingslucht, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.80.
Bronnen
Zie Historie art. 3.80.

Historie art. 3.088.doc
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Historie art. 3.89 (Toevoer van verbrandingslucht, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.81.
Bronnen
Zie Historie art. 3.81.

Historie art. 3.089.doc
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Historie art. 3.90 (Toevoer van verbrandingslucht, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.79.
Motivatie
Zie Historie art. 3.82.
Bronnen
Zie Historie art. 3.82.

Historie art. 3.090.doc

070724

Historie art. 3.91 (Afd. 3.14.1, Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Voor 1 september 1992 eiste de MBV [1] de aanwezigheid van rookafvoerkanalen.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om de voorschriften
zoveel mogelijk in de vorm van prestatie-eisen te gieten [2].
Motivatie
Als verbrandingstoestellen hun rookgassen onvoldoende kunnen afvoeren, is er een grote
kans op de vorming van het gevaarlijke koolmonoxidegas. Voldoende afvoer van
rookgassen is overigens slechts een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde.
Koolmonoxide ontstaat namelijk ook als de toevoer van verbrandingslucht onvoldoende
is of als het verbrandingstoestel niet goed functioneert.
Bij een volledig gesloten verbrandingstoestel kan koolmonoxide in principe niet direct
doordringen tot de binnenlucht.
Bronnen
1. Model Bouwverordening, 1978
2. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.091.doc
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Historie art. 3.92 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.91.
De eis geldt niet voor kleinere kook- en warmwatertoestellen (<15 kW), zoals een
gasfornuis en een keukengeiser. Als deze toestellen in een ruimte staan waarin mensen
langdurig verblijven, is de daarvoor voorgeschreven luchtverversing voldoende om de
rookgassen af te voeren.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.092.doc

070724

Historie art. 3.93 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Lid 1
De vereiste voorzieningvoor de afvoer van rook moet zorgen voor voldoende afvoer van
rookgassen. Hoeveel rookgassen worden geproduceerd, is afhankelijk van de belasting
van de te plaatsen verbrandingstoestellen en de te gebruiken brandstof. Voor alle
verbrandingstoestellen geldt de algemene eis van voldoende capaciteit. Voor
verbrandingstoestellen met een totale capaciteit van ten hoogste 130 kW is het mogelijk
gebleken om een prestatie-eis te geven. [1]
De vereiste rookafvoer is behalve van de belasting van het verbrandingstoestel ook nog
afhankelijk van het type brandstof en van het type toestel.
Lid 2
De eis van lid 1 is tevens een gebruikseis. Omdat bij de bouw het uiteindelijk te plaatsen
verbrandingstoestel nog niet bekend is, wordt in dit lid uitgegaan van een capaciteit die
voldoende is voor een fictief «standaard» verbrandingstoestel. [1]
Bronnen
1. Stb 2001, 410

Historie art. 3.093.doc
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Historie art. 3.94 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Lid 1
De wijze waarop de rookgassen worden geloosd mag niet leiden tot onaanvaardbare
luchtverontreiniging ter plaatse van een op hetzelfde perceel gelegen instroomopening
van een toevoercomponent van een voorziening voor luchtverversing van een
verblijfsgebied voor het verblijven van mensen.
Lid 2
Om niet te leiden tot onaanvaardbare luchtverontreiniging ter plaatse van een op een
ander perceel gelegen instroomopening van een toevoercomponent van een voorziening
voor luchtverversing van een verblijfsgebied voor het verblijven van mensen, moeten
uitmondingen van een rookafvoervoorziening op voldoende afstand (2 m) van de
perceelsgrens liggen.
Lid 3
Voorkomen moet worden dat de rookafvoer wordt belemmerd als gevolg van
bijvoorbeeld ophoping van bladeren of sneeuw.
Bronnen
1. Stb. 2001, 420

Historie art. 3.094.doc
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Historie art. 3.95 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Het spreekt vanzelf dat een voorziening voor de afvoer van rook rookgassen moet
afvoeren. Vanwege de wisselende weersomstandigheden kan niet altijd aan deze eis
worden voldaan. De bepalingsmethode is gebaseerd op gestandaardiseerde
weersomstandigheden.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.095.doc
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Historie art. 3.96 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
De rookgasafvoer voorziening is bedoeld om de rookgassen naar buiten af te voeren. Het
is niet de bedoeling dat de rookgassen via lekken in de binnenlucht terecht komen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.096.doc
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Historie art. 3.97 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Doel van de kap is te voorkomen dat rook kan terugstromen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410

Historie art. 3.097.doc
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Historie art. 3.98 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.91.
Bronnen
Zie Historie art. 3.91.

Historie art. 3.098.doc
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Historie art. 3.99 (Afvoer van rook, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.91.
Bronnen
Zie Historie art. 3.91.

Historie art. 3.099.doc
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Historie art. 3.100 (Afd. 3.14.2, Afvoer van rook, bestaande bouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.91.
Bronnen
Zie Historie art. 3.91.

Historie art. 3.100.doc
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Historie art. 3.101 (Afvoer van rook, bestaande)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.91.
Bronnen
Zie Historie art. 3.91.

Historie art. 3.101.doc
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Historie art. 3.102 (Afvoer van rook, bestaande)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.93.
Bronnen
Zie Historie art. 3.93.

Historie art. 3.102.doc

070724

Historie art. 3.103 (Afvoer van rook, bestaande)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.95.
Bronnen
Zie Historie art. 3.95.

Historie art. 3.103.doc

070724

Historie art. 3.104 (Afvoer van rook, bestaande)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.96.
Bronnen
Zie Historie art. 3.96.

Historie art. 3.104.doc
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Historie art. 3.105 (Afvoer van rook, bestaande)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.91.
Motivatie
Zie Historie art. 3.97.
Bronnen
Zie Historie art. 3.97.

Historie art. 3.105.doc
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Historie art. 3.106 (beperking van de toepassing van schadelijke materialen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van de toepassing van schadelijke materialen gegeven [1].
Motivatie
De toepassing van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen,
moet worden beperkt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.106.doc

070709

Historie art. 3.107 (beperking van de toepassing van schadelijke materialen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van de toepassing van schadelijke materialen gegeven [1].
Aanvankelijk hadden de eisen alleen betrekking op formaldehyde.
Per 1 april 1998 zijn eisen in werking getreden met betrekking tot asbest [2].
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. Dat biedt de
mogelijkheid om snel voorschriften in te voeren op het moment dat duidelijk is dat
bepaalde bouwmaterialen schadelijk zijn voor de gezondheid.
De regeling Bouwbesluit 2003 bevat op grond van artikel 3.107 voorschriften met het
oog op beperking van schadelijke materialen ten aanzien van formaldehyde en asbest.
Beide stoffen hebben in het verleden tot gezondheidsklachten geleid.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 77

Historie art. 3.107.doc
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Historie art. 3.108 (beperking van de toepassing van schadelijke materialen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van de toepassing van schadelijke materialen gegeven [1].
Aanvankelijk hadden de eisen alleen betrekking op formaldehyde.
Per 1 april 1998 zijn eisen in werking getreden met betrekking tot asbest [2].
Motivatie
Het is uit een oogpunt van gezondheid ongewenst om schadelijke materialen toe te
passen. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om het oprichten van een bouwwerk
of om het verbouwen van een bouwwerk.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 77

Historie art. 3.108.doc

070709

Historie art. 3.109 (beperking van de toepassing van schadelijke materialen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van de toepassing van schadelijke materialen gegeven [1].
Aanvankelijk hadden de eisen alleen betrekking op formaldehyde.
Per 1 april 1998 zijn eisen in werking getreden met betrekking tot asbest [2].
Motivatie
Het is uit een oogpunt van gezondheid ongewenst om schadelijke materialen toe te
passen. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om het oprichten van een permanent
bouwwerk of om het oprichten van een niet-permanent bouwwerk.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 1998, 77

Historie art. 3.109.doc
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Historie art. 3.109a (beperking van de toepassing van schadelijke materialen, bestaande
bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van de toepassing van schadelijke materialen gegeven [1].
Motivatie
De toepassing van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen,
moet worden beperkt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.109a.doc

070709

Historie art. 3.109b (beperking van de toepassing van schadelijke materialen, bestaande
bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van de aanwezigheid van schadelijke materialen gegeven voor nieuwbouw[1].
Per 1 september 2005 zijn dergelijke eisen ook voor bestaande bouw in werking getreden.
[2].
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. De regeling
Bouwbesluit 2003 bevat op grond van artikel 3.109b voorschriften met het oog op
beperking van schadelijke materialen ten aanzien van asbest. Deze stof heeft in het
verleden tot gezondheidsklachten geleid. Formaldehyde vormt in de bestaande bouw
geen probleem, omdat deze stof niet meer vrij komt uit oudere materialen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2005, 1

Historie art. 3.109b.doc
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Historie art. 3.110 (beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige
schadelijke stoffen of straling, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen
of straling gegeven [1].
Motivatie
Het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen of straling
moet worden beperkt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.110.doc
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Historie art. 3.111 (beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige
schadelijke stoffen of straling, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen
of straling gegeven [1].
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. Dat biedt de
mogelijkheid om snel voorschriften in te voeren op het moment dat duidelijk is dat uit de
grond afkomstige stoffen of straling schadelijk zijn voor de gezondheid.
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. De regeling
Bouwbesluit 2003 bevat geen eisen op grond van artikel 3.111.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.111.doc
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Historie art. 3.112 (beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige
schadelijke stoffen of straling, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen
of straling gegeven [1].
Motivatie
Het is uit een oogpunt van gezondheid ongewenst om schadelijke stoffen of straling uit
de grond toe te staan. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om het oprichten van
een bouwwerk of om het verbouwen van een bouwwerk.
(De regeling Bouwbesluit 2003 bevat geen eisen op grond van artikel 3.111.)
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.112.doc
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Historie art. 3.113 (beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige
schadelijke stoffen of straling, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn voor het eerst eisen met betrekking tot
beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen
of straling gegeven [1].
Motivatie
Het is uit een oogpunt van gezondheid ongewenst om schadelijke stoffen of straling uit
de grond toe te staan. Het maakt hierbij geen verschil of het gaat om het oprichten van
een permanent of van een bouwwerk met een bouwvergunning voor een beperkte
instandhoudingstermijn.
(De regeling Bouwbesluit 2003 bevat geen eisen op grond van artikel 3.111.)
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.114 (bescherming tegen ratten en muizen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
bescherming tegen ratten en muizen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatieeisen [1]. De Modelbouwverordening stelde eisen om het binnendringen van ratten en
muizen tegen te gaan. In 1992 werd de doelstelling toegevoegd om ook het nestelen door
de bedoelde plaagdieren in bouwconstructies tegen te gaan.
Motivatie
Ratten en muizen kunnen ziekten verspreiden. Het binnendringen van ratten en muizen in
bouwwerken moet daarom worden beperkt. Ook moet ervoor worden gezorgd dat ratten
en muizen niet in bouwconstructies, zoals in de kruipruimte, in een spouw of onder de
pannen, kunnen nestelen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.115 (bescherming tegen ratten en muizen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
bescherming tegen ratten en muizen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatieeisen [1]. De Modelbouwverordening stelde eisen om het binnendringen van ratten en
muizen tegen te gaan. In 1992 werd de doelstelling toegevoegd om ook het nestelen door
de bedoelde plaagdieren in bouwconstructies tegen te gaan.
Motivatie
Het doel van dit artikel is zoveel mogelijk te voorkomen dat ratten en muizen door
openingen in een bouwwerk doordringen. Er bestaat anders een grote kans dat zij zich in
de spouw van een gevel of onder de dakpannen nestelen met alle risico’s voor de
verspreiding van ziekten. De uitzonderingen op de eis betekenen onder meer, dat een
schoorsteen van een bouwwerk niet behoeft te worden voorzien van een rooster [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.116 (bescherming tegen ratten en muizen, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
bescherming tegen ratten en muizen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatieeisen [1]. De Modelbouwverordening stelde eisen om het binnendringen van ratten en
muizen tegen te gaan. In 1992 werd de doelstelling toegevoegd om ook het nestelen door
de bedoelde plaagdieren in bouwconstructies tegen te gaan.
Motivatie
Het hier voorgeschreven scherm dat ten minste 60 cm de grond in gaat dient ertoe om
zoveel mogelijk te voorkomen dat ratten of muizen van onderen af toegang krijgen tot
een bouwwerk of de kruipruimte onder een bouwwerk. Het tweede lid ziet op de gevallen
waarin het in het eerste lid bedoelde voorschrift niet van toepassing is, grenst aan een
gebruiksfunctie waarop dit wel het geval is, bijvoorbeeld een aan de woning vast
gebouwde garage. Met dit voorschrift is geregeld dat het ongedierte niet via de garage
onder de woning kan komen. In het derde lid wordt de gebruiker de keuze geboden om
bij een meterruimte of een opstelplaats voor een stooktoestel het scherm weg te laten.
Voorwaarde hierbij is dat de andere ruimten wel op
de voorgeschreven wijze tegen ratten en muizen zijn afgeschermd [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.117 (bescherming tegen ratten en muizen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
bescherming tegen ratten en muizen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatieeisen [1]. De Modelbouwverordening stelde eisen om het binnendringen van ratten en
muizen tegen te gaan. In 1992 werd de doelstelling toegevoegd om ook het nestelen door
de bedoelde plaagdieren in bouwconstructies, behalve onder dakpannen, tegen te gaan.
Vanaf 1 september 2003 moet ook nestelen onder dakpannen worden tegengegaan [2].
Motivatie
Ratten en muizen kunnen ziekten verspreiden. Het binnendringen van ratten en muizen in
bouwwerken moet daarom worden beperkt. Ook moet ervoor worden gezorgd dat ratten
en muizen niet in bouwconstructies, zoals in een spouw en onder dakpannen kunnen
nestelen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.118 (bescherming tegen ratten en muizen, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
bescherming tegen ratten en muizen overgenomen, maar dan in de vorm van prestatieeisen [1]. De Modelbouwverordening stelde eisen om het binnendringen van ratten en
muizen tegen te gaan. In 1992 werd de doelstelling toegevoegd om ook het nestelen door
de bedoelde plaagdieren in bouwconstructies, behalve onder dakpannen, tegen te gaan.
Vanaf 1 september 2003 moet ook nestelen onder dakpannen worden tegengegaan [2].
Motivatie
Het doel van dit artikel is zoveel mogelijk te voorkomen dat ratten en muizen door
openingen in een bouwwerk doordringen. Er bestaat anders een grote kans dat zij zich in
de spouw van een gevel of onder de dakpannen nestelen met alle risico’s voor de
verspreiding van ziekten. De uitzonderingen op de eis betekenen onder meer, dat een
schoorsteen van een bouwwerk niet behoeft te worden voorzien van een rooster [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.119 (drinkwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Goed drinkwater is nodig voor menselijke consumptie en hygiëne.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.120 (drinkwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Goed drinkwater is nodig voor menselijke consumptie en hygiëne.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.121 (drinkwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Lid 1
Het distributienet voor drinkwater voorziet in goed drinkwater. Daarom moet de
drinkwatervoorziening een aansluitmogelijkheid hebben voor aansluiting op het
distributienet. De aansluitmogelijkheid ligt per definitie in een meterruimte.
Lid 2
Elk waterverbruikstoestel moet kunnen worden aangesloten op de drinkwatervoorziening.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.121.doc

070709

Historie art. 3.122 (drinkwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1]. Aanvankelijk werd verwezen naar de
aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven.
Vanaf 1 januari 2003 wordt niet meer verwezen naar de aansluitvoorwaarden van de
waterleidingbedrijven, maar rechtstreeks naar NEN 1006.
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. De regeling
Bouwbesluit 2003 stelt in de artikelen 1.8 en 1.9, op grond van artikel 3.122, de eis dat
een drinkwatervoorziening moet voldoen aan NEN 1006. NEN 1006 geeft de eisen
waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid,
veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 2002, 241
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Historie art. 3.123 (drinkwatervoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Goed drinkwater is nodig voor menselijke consumptie en hygiëne.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.124 (drinkwatervoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Goed drinkwater is nodig voor menselijke consumptie en hygiëne.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.125 (drinkwatervoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Het distributienet voor drinkwater voorziet in goed drinkwater. Daarom moet de
drinkwatervoorziening een aansluitmogelijkheid hebben voor aansluiting op het
distributienet.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.126 (drinkwatervoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
drinkwatervoorzieningen overgenomen [1]. Aanvankelijk werd verwezen naar de
aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven.
Vanaf 1 januari 2003 wordt niet meer verwezen naar de aansluitvoorwaarden van de
waterleidingbedrijven, maar rechtstreeks naar NEN 1006.
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. De regeling
Bouwbesluit 2003 stelt in de artikelen 1.8 en 1.9, op grond van artikel 3.122, de eis dat
een drinkwatervoorziening moet voldoen aan NEN 1006. NEN 1006 geeft de eisen
waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid,
veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 2002, 241
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Historie art. 3.127 (warmwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Een goede warmwatervoorziening is nodig voor menselijke hygiëne.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.128 (warmwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Een gebruiksfunctie met een voorgeschreven badruimte moet ook een
warmwatervoorziening hebben.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.129 (warmwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
De warmwatervoorziening moet een aansluitpunt hebben in de voorgeschreven badruimte
en bij de voorgeschreven opstelplaats voor een warmwatertoestel. De
warmwatervoorziening is bedoeld voor de interen distributie van warmwater.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.130 (warmwatervoorziening, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatervoorzieningen overgenomen [1]. Aanvankelijk werd verwezen naar de
aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven.
Vanaf 1 januari 2003 wordt niet meer verwezen naar de aansluitvoorwaarden van de
waterleidingbedrijven, maar rechtstreeks naar NEN 1006.
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. De regeling
Bouwbesluit 2003 stelt in de artikelen 1.8 en 1.9, op grond van artikel 3.122, de eis dat
een warmwatervoorziening moet voldoen aan NEN 1006. NEN 1006 geeft de eisen
waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid,
veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. Een warmwatervoorziening is evenals een
drinkwatervoorziening een leidingwaterinstallatie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 2002, 241
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Historie art. 3.131 (warmwatervoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatervoorzieningen overgenomen [1].
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Een goede warmwatervoorziening is nodig voor menselijke hygiëne.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 3.132 (warmwatervoorziening, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatervoorzieningen overgenomen [1]. Aanvankelijk werd verwezen naar de
aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven.
Vanaf 1 januari 2003 wordt niet meer verwezen naar de aansluitvoorwaarden van de
waterleidingbedrijven, maar rechtstreeks naar NEN 1006.
Zie Geschiedenis nutsvoorzieningen.
Motivatie
Dit artikel bepaalt dat de eisen worden gegeven bij ministeriële regeling. De regeling
Bouwbesluit 2003 stelt in de artikelen 1.8 en 1.9, op grond van artikel 3.122, de eis dat
een warmwatervoorziening moet voldoen aan NEN 1006. NEN 1006 geeft de eisen
waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid,
veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. Een warmwatervoorziening is evenals een
drinkwatervoorziening een leidingwaterinstallatie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stcrt. 2002, 241
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Historie art. 3.133 (daglicht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is afgeweken van de traditionele eisen met
betrekking tot daglichttoetreding [1]. De Model bouwverordening bevatte destijds een
prestatie-eis, in de vorm van een eis aan de daglichtsterkte op een horizontaal (werk)vlak,
maar bood ook de mogelijkheid om aan de eis te voldoen met een vuistregel, in de vorm
van een bepaalde verhouding tussen raamoppervlakte en vloeroppervlakte, die hoger
moest zijn naar mate er buiten meer daglichtbelemmering aanwezig was.
Uit belevingsonderzoeken was inmiddels gebleken dat de daglichtsterkte op het
horizontale werkvlak in een woning slechter correspondeerde met de mening van de
bewoners, dan de verhouding raamoppervlakte/vloeroppervlakte bij een gegeven
belemmeringssituatie. Voor het Bouwbesluit is daarom gekozen voor een verbetering van
de vuistregel van de Model bouwverordening. Daarbij is in de functionele eis naast
daglichttoetreding aanvankelijk ook uitzicht genoemd. Omdat de doelstelling ‘uitzicht’ in
de praktijk vaak anders werd uitgelegd dan bedoeld, is deze doelstelling per 1 januari
2003 vervallen [2].
Bij de invoering van Bouwbesluit 2003, op 1 januari 2003, is bepaald voor welke niet tot
bewoning bestemde gebruiksfuncties daglichttoetreding is vereist. Hierbij is ook de eerste
stap gezet in de afstemming van de eisen van het Bouwbesluit met de arbo-regelgeving
met betrekking tot daglichttoetreding.
Motivatie
De bedoeling van dit artikel is te bereiken dat er voldoende daglicht kan toetreden tot een
verblijfsgebied en een verblijfsruimte, voor zover dat uit een oogpunt van gezondheid
noodzakelijk is. Voor het welbevinden is nodig dat mensen binnen toch nog contact met
buiten kunnen voelen [3] [4] [5] [6].
Dit artikel heeft niet het waarborgen van de gelegenheid tot uitzicht vanuit de genoemde
ruimten tot doel. Bij het laatste gaat het om een psychologische behoefte. Uit oogpunt
van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit ligt het in de rede dat de markt
daarin voorziet [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Verkennende literatuurstudie naar de minimum raamafmetingen in woningen,
Instituut voor zintuigfysiologie TNO, 1986
4. Voorschriften m.b.t. daglichttoetreding ingevolge 22e supplement MBV,
Bouwcentrum, Rotterdam, 1987
5. Onderzoek naar de mogelijke consequenties van de invulling van de
daglichtbepaling in het Bouwbesluit voor kantoorgebouwen, DGMR, Den Haag,
1996
6. Daglichttoetreding utiliteitsbouw; afstemming Bouwbesluit en Arbobesluit aan de
hand van verschillende gebouwtypen, Cauberg-Huygen, Zwolle, 1998.
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Historie art. 3.134 (daglicht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Zie Historie art. 3.133.
Motivatie
Lid 1+ 2
De eis van het eerste lid heeft betrekking op verblijfsgebieden. Deze kunnen zijn
ingedeeld in meer dan één verblijfsruimte. Om te waarborgen dat in elke afzonderlijke
verblijfsruimte voldoende daglicht kan toetreden, bevat het tweede lid een minimum eis ,
een zogenoemde vangneteis, betreffende de daglichtopening van een verblijfsruimte [2].
Voor een verblijfsruimte is feitelijk slechts bepaald dat daarin een raam aanwezig moet
zijn.
Lid 3
Als daglicht toetreedt via tussenliggende ruimten en deze ruimten zijn een
verblijfsgebied, toilet-, bad- of technische ruimte, is de kans te groot dat de
daglichttoetreding wordt belemmerd, bijvoorbeeld ook door de verdere inrichting van
deze tussenliggende ruimten [2].
Lid 4+ 5
In verband met het beginsel «gelijke monniken, gelijke kappen» dat aan het Bouwbesluit
ten grondslag ligt, bevat het vierde lid enkele voorschriften die bewerkstelligen dat
men voor een gebruiksfunctie onafhankelijk van zijn omgeving kan nagaan of het aan de
eisen inzake daglicht voldoet. Zo moet men uitgaan van een genormeerde belemmering,
die op grond van deskundig inzicht is vastgesteld. Bij de keuze van de afstand
tot de perceelsgrens is rekening gehouden met de in het Burgerlijk Wetboek genoemde
maat [2].
Lid 6
Het realiseren van daglichttoetreding in bunkers is (nog) niet goed mogelijk.
Lid 7
Lid 7 is ingevoerd omdat het voor een collegezaal niet zinvol is om daglichttoetreding
voor te schrijven. Voor een aula, die een bijeenkomstfunctie is, zodat het zevende lid
daarop niet van toepassing is, geldt overigens ook geen daglichttoetredingseis.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 3.135 (daglicht, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om met betrekking tot
daglichttoetreding voor bestaande bouw slechts de vangneteisen voor nieuwbouw over te
nemen [1].
Motivatie
Het voorschrift heeft tot doel te voorkomen dat een bestaande verblijfsruimte van een
gebruiksfunctie waarvoor daglichttoetreding is vereist, geen raam heeft.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680

Historie art. 3.135.doc

070709

Historie art. 3.136 (daglicht, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is ervoor gekozen om met betrekking tot
daglichttoetreding voor bestaande bouw slechts de vangneteisen voor nieuwbouw over te
nemen [1].
Motivatie
Lid 1
Voor bestaande bouw is volstaan met de vangneteis voor nieuwbouw. Dit betekent dat
voor een bestaande verblijfsruimte mag worden volstaan met een minimale equivalente
daglichtoppervlakte. Feitelijk gaat het erom dat een verblijfsruimte zonder raam niet is
toegestaan voor een gebruiksfunctie waarvoor daglichttoetreding is vereist.
Lid 2
Als daglicht toetreedt via tussenliggende ruimten en deze ruimten zijn een toilet-, bad- of
technische ruimte, is de kans te groot dat de daglichttoetreding te zeer wordt belemmerd
[2].
Lid 3+ 4
In verband met het beginsel «gelijke monniken, gelijke kappen» dat aan het Bouwbesluit
ten grondslag ligt, bevat het vierde lid enkele voorschriften die bewerkstelligen dat
men voor een gebruiksfunctie onafhankelijk van zijn omgeving kan nagaan of het aan de
eisen inzake daglicht voldoet. Zo moet men uitgaan van een genormeerde belemmering,
die op grond van deskundig inzicht is vastgesteld. Bij de keuze van de afstand tot de
perceelsgrens is rekening gehouden met de in het Burgerlijk Wetboek genoemde maat
[2].
Lid 5
Het realiseren van voldoende daglichttoetreding in bunkers is (nog) niet goed mogelijk.
Lid 6
Het zesde lid maakt bijvoorbeeld een collegezaal zonder daglicht mogelijk [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.3 (afdeling 4.2, toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Artikel 4.3 is opgenomen om te bereiken dat bouwwerken voldoende toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers. Volgens artikel 1.1, lid 1, wordt onder een toegankelijkheidssector verstaan:
een gedeelte van een gebouw dat mede toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
De eisen inzake de aanwezigheid van een toegankelijkheidssector in gebruiksfuncties zijn
gesteld om te bereiken dat deze voor een ieder, dus ook voor lichamelijk gehandicapten
toegankelijk zijn. De voorschriften van afdeling 4.2 zijn ten dele ontleend aan het ‘Handboek
geboden toegang , 10e druk van de Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad [1]. Ook is
gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van
openbare gebouwen’ [2].
Uit de bij artikel 4.3 behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.4 tot en met 4.8 blijkt dat de
functionele eis van artikel 4.3 bedoeld is om:
• de aanwezigheid van toegankelijkheidssectoren voor te schrijven (artikel 4.4),
• de bereikbaarheid van een toegankelijkheidssector te regelen (artikel 4.5),
• eisen te stellen aan het overbruggen van hoogteverschillen in relatie tot
toegankelijkheidssectoren (artikel 4.6),
• eisen te stellen aan de afmetingen van een liftkooi voor een toegankelijkheidssector
(artikel 4.7), en
• de afstand tussen een toegang van een woonfunctie en een toegang van een lift voor een
toegankelijkheidssector te beperken (artikel 4.8).
Bronnen
1. ‘Handboek geboden toegang, 10e druk’ van de Federatie Nederlandse
Gehandicaptenraad
2. DHV-rapport ‘Voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van openbare gebouwen, 1989
(2 delen), auteur: ir. J.H. van der Veek
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Historie art. 4.4 (toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Algemeen
Artikel 4.4 is opgenomen om te bereiken dat een voldoende groot gedeelte van een bouwwerk
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers [1] [2].
Lid 1
Het eerste lid vereist de aanwezigheid van een toegankelijkheidssector in onder meer zeer grote
woningen. Deze zijn door hun omvang veelal met name geschikt voor huisvesting van mensen
die lichamelijk in verminderde mate zelfstandig kunnen functioneren. Een voorbeeld van een
zodanige huisvestingsvorm is een bejaardentehuis [3].
Lid 2
Op grond van het tweede lid dienen hoge of grote woongebouwen over een
toegankelijkheidssector te beschikken. In dit verband is een woongebouw hoog of groot als het
aan criteria voldoet, die ook gelden met betrekking tot de aanwezigheidseis van een lift
(‘woongebouwen boven de liftgrens’). Hoge woongebouwen, dat wil zeggen gebouwen waarin
een vloer van een verblijfsgebied van een woonfunctie meer dan 12,5 m boven het meetniveau
ligt, moeten altijd een lift hebben. Voor grote lage woongebouwen geldt deze eis uit oogpunt
van kosten pas bij een gebruiksoppervlakte van meer dan 3500 m², die bovendien meer dan 1,5
m boven het meetniveau ligt. De kosten van een lift worden in een dergelijke situatie
aanvaardbaar geacht omdat er dan ten minste ongeveer 100 personen gebruik maken van de lift
(berekend op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van het woongebouw. Het
hoogtecriterium van 1,5 m hangt samen met het feit dat gebruikers en bezoekers van het
gebruiksoppervlak dat minder dan 1,5 m boven het meetniveau ligt geen gebruik behoeven te
maken van de lift [3]. De ‘liftgrens is nader gemotiveerd in [4].
Lid 3
Het derde lid geeft aan wanneer een utiliteitsgebouw een toegankelijkheidssector moet hebben.
Op grond van een besluit in de ministerraad van 17 april 1998 zijn deze eisen aangescherpt. In
het algemeen geldt dat gebruiksfuncties met meer dan 400 m² gebruiksoppervlakte aan deze eis
moeten voldoen. Voor horecagelegenheden geldt dat zij vanaf 150 m² gebruiksoppervlakte ten
minste een integraal toegankelijk toilet moeten hebben (artikel 4.36, lid 3). In geval deze
horecagelegenheid minder dan 400 m² gebruiksoppervlakte heeft, dan behoeft er in die
toegankelijkheidssector geen verblijfsruimte (afdeling 4.5) te liggen [3].
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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4. VROM-rapport ‘Nadere analyse van maatschappelijke wensen tot aanpassingen van het
Bouwbesluit’ (“Kerstboom”-rapport)
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Historie art. 4.5 (toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Artikel 4.5 is opgenomen om de bereikbaarheid van een toegankelijkheidssector te regelen [1]
[2].
Dit artikel regelt dat ook rolstoelgebruikers en andere lichamelijk gehandicapten de ruimten in
een toegankelijkheidssector zelfstandig kunnen bereiken. Dat een toegankelijkheidssector als
zodanig rechtstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitende terrein is geregeld in artikel 4.18. Het
derde lid bepaalt dat een route naar een ruimte in een toegankelijkheidssector niet voert door
een ruimte in het hoofdgedeelte van een andere gebruiksfunctie[3].
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410

Historie art. 4.05.doc

070315

Historie art. 4.6 (toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Artikel 4.6 is opgenomen om eisen te stellen aan het overbruggen van hoogteverschillen in
relatie tot toegankelijkheidssectoren [1] [2].
Verschillen in hoogte tussen vloeren van ruimten en tussen een vloer en het aansluitende
terrein belemmeren voor veel personen de toegankelijkheid van de betrokken ruimten. De
bedoeling van dit artikel is dat wat betreft een toegankelijkheidssector dergelijke
hoogteverschillen worden beperkt, dan wel overbrugd door een lift of een hellingbaan. Een
beperkt hoogteverschil van maximaal 2 cm is toegestaan, omdat ook rolstoelgebruikers
dit nog zelfstandig kunnen overbruggen. Doorgaans gaat het hierbij om het hoogteverschil
tussen een drempel en de daarop aansluitende vloeren. De bovenkant van de drempel zelf moet
namelijk worden beschouwd als een vloer [3].
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.7 (toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Met ingang van 1 september 2005 [1] is de eis aan de hoogte van de liftkooi vervallen. Dit om
te voorkomen dat de eisen van het Bouwbesluit een beperking zouden opleggen aan de
toepassing van liften die voldoen aan de Europese richtlijn 95/16/EG.
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Algemeen
Artikel 4.7 is opgenomen om eisen te stellen aan de afmetingen van een liftkooi voor een
toegankelijkheidssector [1] [2].
Op grond van dit artikel moet een lift die in een toegankelijkheidssector ligt zodanige
afmetingen hebben, dat ook een rolstoelgebruiker daarvan zelfstandig gebruik kan maken [3].
Lid 1
De eis van het eerste lid betreft zeer grote woningen die niet in een woongebouw liggen en
utiliteitsgebouwen. De afmetingen stemmen overeen met die welke zijn aanbevolen in het
‘Handboek geboden toegang, 10e druk’ van de Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad [4].
Lid 2
Het tweede lid heeft betrekking op een woongebouw. Deze eis is zwaarder dan voor andere
gebouwen, omdat met de lift ook een brancard moet kunnen worden vervoerd. De
aanwezigheidseis van een brancardlift stond al in de oude MBV (artikel 102). De vereiste
afmetingen stemmen overeen met de in NEN 5080, uitgave 1998, vermelde afmetingen voor
een brancardlift. Daaronder wordt verstaan een lift die mede is bestemd voor het vervoer van
een brancard of huisraad. Een lift met de hier vereiste afmetingen kan krachtens het
Liftenbesluit I worden gebruikt door maximaal 12 personen.
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. ‘Handboek geboden toegang, 10e druk’ van de Federatie Nederlandse
Gehandicaptenraad
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Historie art. 4.8 (toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie van artikel 4.8
Artikel 4.8 is opgenomen om de afstand tussen een toegang van een woonfunctie en een
toegang van een lift voor een toegankelijkheidssector te beperken.
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
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Historie art. 4.9 (toegankelijkheidssector, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie van artikel 4.9
Artikel 4.9 is opgenomen omdat ook bij verbouw moet zijn voldaan aan de artikelen
4.4 en 4.5.
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
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Historie art. 4.10 (paragraaf 4.3.1, vrije doorgang, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot vrije doorgang opgenomen [1].
Motivatie
Artikel 4.10 is opgenomen om te bereiken dat toegangen en verkeersroutes van bouwwerken
voldoende vrije doorgang hebben.
Uit de bij artikel 4.10 behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.11 tot en met 4.13 blijkt dat
de functionele eis van artikel 4.10 bedoeld is om:
- eisen te stellen aan de vrije doorgang van toegangen (artikel 4.11),
- de aanwezigheid van verkeersruimten voor te schrijven (artikel 4.12), en
- eisen te stellen aan de vrije doorgang van verkeersroutes (artikel 4.12).
De afmetingen van verkeersruimten zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de oude MBV.
Een nadere motivering van de eisen is te vinden in [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. VROM-rapport ‘Nadere analyse van maatschappelijke wensen tot aanpassingen van het
Bouwbesluit’ (“Kerstboom”-rapport)

Historie art. 4.10.doc

070315

Historie art. 4.11 (vrije doorgang, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot vrije doorgang opgenomen [1].
Per 1 september 2005 [2] is, op verzoek van consumentenorganisaties, met het oog op de
steeds langer wordende mens, de eis aan de hoogte van de vrije doorgang van toegangen in
nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen aangescherpt van 2,1 m naar 2,3 m.
Motivatie
Een goede toegang van een gebruiksfunctie is een noodzakelijk onderdeel van het beleid ter
bevordering van integrale toegankelijkheid van gebouwen. De minimum breedte van 0,85 m
komt overeen met de uitgangspunten van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’, 3e druk
1998, van de Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad [3]. Dit biedt de mogelijkheid dat ook
rolstoelgebruikers op normale wijze gebruik kunnen maken van een gebruiksfunctie. Meer
informatie over de vereiste grootte van een ‘rolstoelzone’ is te vinden in [4] [5] [6] [7].
Wegens de toenemende gemiddelde lengte van de bevolking is de hoogte van deuren van
woningen aangescherpt van 2,1 m naar 2,3 m. Daarmee wordt de gebruikswaarde van de
woningen voor de langere tijd zeker gesteld [8].
De uitzondering van 2,1 m geldt voor gebruiksfuncties die niet langdurig worden gebruikt en
voor woonwagens.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2005, 1
3. ‘Aanbevelingen voor verbetering bestaande dan wel opname van nieuwe
toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit n.a.v. onderzoek Minimum kwaliteitIntegratie Toegankelijkheidseisen’ (99cb-948/mvd/jvf, 18 oktober 1999) onder
auspiciën van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en in samenwerking met
(woon)consumentenorganisaties en het Overleg Platform Bouwregelgeving.
4. DHV-rapport ‘Voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van openbare gebouwen, deel
1- materiele inhoud’, 1989
5. DHV-rapport ‘Voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van openbare gebouwen, deel
2-kostenconsequenties’, 1989
6. DHV-rapport ‘Kostenconsequenties van voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van de
werkplek’, 1990
7. DHV-rapport ‘Kosten integrale toegankelijkheid bijeenkomstgebouwen’, 1997.
8. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.12 (vrije doorgang, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot vrije doorgang opgenomen [1].
Per 1 januari 2003 [2] is de minimum breedte van de gemeenschappelijke verkeersruimten van
woongebouwen aangescherpt van 1,1 m naar 1,2 m.
Per 1 september 2005 [3] is, op verzoek van consumentenorganisaties, met het oog op de
steeds langer wordende mens, de eis aan de hoogte van de vrije doorgang van verkeersroutes in
nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen aangescherpt van 2,1 m naar 2,3 m.
Motivatie
Algemeen
Het doel van dit artikel is dat ruimten waardoor een verkeersroutes voert zodanige afmetingen
hebben, dat deze een integrale toegankelijkheid van de daarop aangewezen ruimten
waarborgen [3].
Lid 1
De maat van 0,85 m is ook geschikt voor een rolstoelgebruiker.
De maat van 2,3 m is afgestemd op de toenemende gemiddelde lengte van de bevolking.
De uitzondering van 2,1 m geldt voor verkeersroutes van een beperkt aantal gebruiksfuncties.
Om een mogelijk verkeerde interpretatie over de breedte van een gewone trap in een
verkeersroute weg te nemen, is aan artikel 4.12, eerste lid, een zin toegevoegd. Een trap ligt
wel altijd in een verkeersroute die een breedte van ten minste 85 cm moet hebben, maar de
breedte van die trap is volgens artikel 2.28 ten minste 80 cm.
Lid 2+ 6
De minimum breedte volgens het Bouwbesluit van de gemeenschappelijke verkeersruimten
van woongebouwen van oorspronkelijk 1,1 m, was ontleend aan het verhuisblok volgens de
oude MBV (artikel 102, lid 1). De aanscherping naar 1,2 m is gedaan met het oog op het
groeiend aantal ouderen dat ook langer thuis zal wonen en om voortijdige aanpassing van de
gebruiksfunctie te voorkomen. De breedte is zodanig, dat personen elkaar kunnen passeren en
dat de verkeersruimte ook voor een rolstoelgebruiker bruikbaar is. Ook biedt deze breedte
voldoende mogelijkheid om bijvoorbeeld grote meubelstukken te verplaatsen [2].
De aanscherping is ook doorgevoerd bij celfuncties. Niet omdat het nodig is, maar uit eenvoud
van regelgeving (gelijke grenswaarden. Onderzoek [4] heeft aangetoond dat in (recente)
justitiële bouwplannen voor cellengebouwen geen gemeenschappelijke verkeersroutes
voorkomen met een kleinere breedte dan 1,2 m. Dit betekent dat de eis voor de breedte van een
gemeenschappelijke verkeersroute van een ‘celfunctie gelegen in een cellengebouw’ van ten
minste 1,1 m zonder bezwaar kan worden gewijzigd in ten minste 1,2 m.
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Lid 3+ 4
Het derde en het vierde lid maken het mogelijk met een rolstoel 360° te draaien achter een
buitendeur van een woongebouw of voor een lift in dat gebouw.

Lid 5
Het vijfde lid beoogt eveneens een gelegenheid te scheppen tot keren met een rolstoel, maar
dan in gangen van een woongebouw. Het kan voorkomen dat bezoekers de bewoners niet thuis
treffen. Dit voorschrift zorgt er voor dat in dat geval rolstoelgebruikers in voorwaartse
richting, al dan niet via een lift, weer de toegang van het woongebouw kunnen bereiken.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
4. ‘Onderzoek kosteneffecten cellengebouwen’ (ABT 8495 GXXK, 29 januari 2004).
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Historie art. 4.13 (vrije doorgang, nieuwbouw)
Geschiedenis
Motivatie
Artikel 4.13 is opgenomen omdat ook bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk moet zijn
voldaan aan de artikelen 4.11 en 4.12.
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
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Historie art. 4.14 (paragraaf 4.3.2, vrije doorgang, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot vrije doorgang opgenomen [1].
Motivatie
Artikel 4.14 is opgenomen om te bereiken dat toegangen en verkeersroutes van bouwwerken
voldoende vrije doorgang hebben.
Uit de bij artikel 4.14 behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.15 blijkt dat de functionele
eis van artikel 4.14 bedoeld is om:
- eisen te stellen aan de vrije doorgang van verkeersroutes (artikel 4.15).
DHV heeft onderzoek gedaan naar de afmetingen die in de bestaande bouw aanwezig zijn,
opties aangegeven voor grenswaarden voor bestaande bouw en bepaald wat de consequenties
(kosten en aanschrijving) zouden zijn van het invoeren van de in aanmerking komende
grenswaarden [2]. Uit de voorgestelde opties is een keuze gemaakt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande woningen’,
1989
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Historie art. 4.15 (vrije doorgang, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot vrije doorgang opgenomen [1].
Per 1 september 2005 is artikel 4.15 zodanig aangepast, dat voortaan ook voor de bestaande
bouw duidelijk is dat een trap of een toegang niet altijd dezelfde vrije doorgang moet hebben
als een verkeersroute [2].
Motivatie
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.16 (afdeling 4.4, bereikbaarheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Artikel 4.16 is opgenomen om te bereiken dat rolstoelgebruikers bepaalde gedeelten van
gebouwen zelfstandig kunnen binnengaan en verlaten [1]. Uit de bij artikel 4.16
behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.17 tot en met 4.19 blijkt dat de functionele
eis van artikel 4.16 slechts bedoeld is om voor rolstoelgebruikers het overbruggen van
hoogteverschillen mogelijk te maken [2] [3].
N.B. De eis is aanvullend op de eisen met betrekking tot het overbruggen van
hoogteverschillen gegeven in paragraaf 2.4.1.
Bronnen
1. Stb. 1997, 34
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.17 (bereikbaarheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Algemeen
Met dit artikel is beoogd dat een rolstoelgebruiker zelfstandig een woning of woongebouw kan
binnengaan [1].
Lid 1
De vloer of het terrein buiten de woonfunctie, moet bij ten minste één toegang van de
woonfunctie op dezelfde hoogte liggen als de vloer van de woonfunctie bij die toegang.
Enig hoogteverschil is toegestaan. Een hoogteverschil van 2 cm kan een rolstoelgebruiker nog
zelfstandig overbruggen.
Lid 2
Het terrein buiten het woongebouw, moet bij ten minste één toegang van het woongebouw op
dezelfde hoogte liggen als de vloer van het woongebouw bij die toegang.
Enig hoogteverschil is toegestaan. Een hoogteverschil van 2 cm kan een rolstoelgebruiker nog
zelfstandig overbruggen.
Lid 3
Enig hoogteverschil is toegestaan. Een hoogteverschil van 2 cm kan een rolstoelgebruiker nog
zelfstandig overbruggen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.18 (bereikbaarheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Algemeen
Met dit artikel is beoogd dat een rolstoelgebruiker zonder hulp een toegankelijkheidssector kan
betreden. Het is in wezen de bedoeling dat de hoofdingang van de gebruiksfunctie daartoe de
mogelijkheid biedt [1].
Lid 1
Het terrein buiten de toegankelijkheidsector, moet bij ten minste één toegang van de
toegankelijkheidsector op dezelfde hoogte liggen als de vloer van de toegankelijkheidsector bij
die toegang. Enig hoogteverschil is toegestaan. Een hoogteverschil van 2 cm kan een
rolstoelgebruiker nog zelfstandig overbruggen.
Lid 2
Het terrein buiten de toegankelijkheidsector, moet bij ten minste één toegang van de
toegankelijkheidsector ongeveer op dezelfde hoogte liggen als de vloer van de
toegankelijkheidsector bij die toegang. Enig hoogteverschil is toegestaan. Een hoogteverschil
van 1m kan een rolstoelgebruiker over een hellingbaan nog zelfstandig overbruggen.
Lid 3
Enig hoogteverschil is toegestaan. Een hoogteverschil van 2 cm kan een rolstoelgebruiker nog
zelfstandig overbruggen.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.19 (bereikbaarheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Eind negentiger jaren van de twintigste eeuw zijn veel bestaande woongebouwen met
subsidie alsnog voorzien van een lift. Voor nieuwbouw onder de liftgrens is nog steeds geen
lift verplicht. Omdat verwacht wordt dat in dergelijke woongebouwen in de toekomst alsnog
een lift wordt aangebracht, in het geval dit niet reeds meteen gebeurt, wordt geëist hiervoor
ruimte te reserveren. Het alsnog later scheppen van voldoende ruimte zal, indien daar niet
vooraf rekening mee is gehouden, vaak kostbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege de noodzaak
bestaande leidingen (van installaties) om te leggen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.20 (afdeling 4.5, verblijfsgebied, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn met het oog op ‘flexibel bouwen’ de
begrippen ‘gebruiksoppervlakte’ en ‘verblijfsgebied’ geïntroduceerd [1].
Motivatie van artikel 4.20
Artikel 4.20 is opgenomen om te bereiken dat voldoende ruimten van een gebruiksfunctie
geschikt zijn om er de activiteiten te verrichten, die kenmerkend zijn voor die
gebruiksfunctie.
Hiertoe is ervoor gekozen om primair eisen te stellen aan gebieden in plaats van aan
ruimten. Dit geschiedt in afdeling 4.5.
In tweede instantie worden eisen (vangneteisen) gesteld aan ruimten. Dat geschiedt in
afdeling 4.6.
Dit systeem wordt ook wel ‘vrije indeelbaarheid’ genoemd. Het beginsel van vrije
indeelbaarheid is een indirect gevolg van het beleidsvoornemen om de woontechnische
bepalingen zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de
noodzakelijke kwaliteit [2]. de uitwerking van het principe is gebaseerd op het rapport
‘Basisfilosofie technische voorschriften voor het bouwen’ [3].
De door VROM voorgestelde uitwerking is bestudeerd door een ‘Studiecommissie
woontechnische bepalingen Bouwbesluit’ [4]. Ook is in 1987 een intern VROM-rapport
gemaakt over ‘Vrije indeelbaarheid’ [5]. Behalve voor woningen is de vrije
indeelbaarheid ook intensief onderzocht voor andere huisvestingsvormen (woonwagens,
recreatiewoningen, etc.) [6].
Aan de afmetingen van verblijfsgebieden (en ook van andere ruimten) hebben ook
documenten ten grondslag gelegen als bouwmaatstaven van het College voor
ziekenhuisvoorzieningen (naam is inmiddels veranderd) en andere documenten.
Dit is uitvoerig geïnventariseerd, geanalyseerd en beschreven in de diverse rapporten [7]
t/m [13].
Het voordeel van vrije indeelbaarheid is dat gebouwen (verblijfs-)gebieden hebben die
geschikt zijn voor het verrichten van de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten
en die verder ingedeeld kunnen worden in kleinere ruimten zonder dat dit er meteen toe
leidt dat afbreuk wordt gedaan aan die geschiktheid . De indeelbaarheid is niet volledig
vrij. De aan de (verblijfs-) ruimten binnen een (verblijfs-) gebied te stellen eisen
(vangneteisen) zijn bedoeld om te voorkomen dat de geschiktheid van het (verblijfs)gebied wordt aangetast.
Vrije indeelbaarheid ondersteunt ‘flexibel bouwen’. Verandering van de indeling van een
verblijfsgebied is mogelijk zonder onmiddellijk in strijd te komen met de
bouwvoorschriften.
In principe vindt het verrichten van de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten
per definitie plaats in een verblijfsgebied.
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Uit de bij artikel 4.20 behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.21 tot en met 4.24
blijkt dat de functionele eis van artikel 4.20 bedoeld is om:
- een ondergrens te stellen aan de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied (artikel 4.21),
- eisen te stellen aan de interne bereikbaarheid (binnen de gebruiksfunctie) van de
verblijfsgebieden (artikel 4.22),
- een ondergrens te stellen aan het integraal toegankelijke deel van het totaal aan
verblijfsgebieden van gebruiksfuncties (artikel 4.23), en
- een ondergrens te stellen aan de afmetingen van een verblijfsgebied (artikel 4.24).
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Actieprogramma deregulering (woning)bouwregelgeving
(TK 1983-1984, 17931, nr. 7.)
3. Intern VROM-rapport ‘Basisfilosofie technische voorschriften voor het bouwen’,
1984
4. DHV-rapport ‘Voorstellen m.b.t. de aanpassing van de woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
5. Intern VROM-rapport ‘Vrije indeelbaarheid’, 1987
6. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit voor Bijzondere
Huisvestingvormen’, 1991
7. DHV-rapport ‘Normering van woonkwaliteit’, december 1987
8. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
9. DHV-rapport ‘Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1989.
10. Ministerie van VROM ‘Analyse van de woontechnische bepalingen in het
Bouwbesluit, deel te bouwen woningen en woongebouwen, 1990
11. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase juridische deelstudies en consequenties regelgeving’, 1993
12. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit’, 1994
13. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase inventarisatie, documentatie en analyse van technische regelgeving’, 1995
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Historie art. 4.21 (verblijfsgebied, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn met het oog op ‘flexibel bouwen’ de
begrippen ‘gebruiksoppervlakte’ en ‘verblijfsgebied’ geïntroduceerd [1].
Per 1 januari 2003 is voor woningen groter dan 50 m² de zwaardere eis ten aanzien van de
oppervlakte voor zitgelegenheid, van ten minste 3,6 m x 3,6 m, vervallen [2].
Per 15 augustus 2006 is de gewijzigde bepaling van kracht geworden dat het eerste lid niet
geldt indien ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte toilet-, bad-, of technische ruimte is
[3].
Motivatie
Lid 1 + lid 5
Het verblijfsgebied is een gedeelte van de gebruiksfunctie waaraan niet de lichtste eisen
worden gesteld. Het kan daarom verleidelijk zijn om een groot deel van de gebruiksfunctie
niet te bestemmen als verblijfsgebied, maar als ruimte waarvoor lichtere eisen gelden,
bijvoorbeeld ‘verkeersruimte’, of om een deel onbenoemd te laten. In dat geval is de kans
groot dat die andere ruimten toch gebruikt gaan worden om er de kenmerkende activiteiten te
verrichten. Het is dus nodig om te eisen dat een redelijk percentage van de gebruiksoppervlakte wordt bestemd als verblijfsgebied, dat wil zeggen voor het verrichten van de
kenmerkende activiteiten. Het percentage van 55 % (en 60 % voor woonwagens) biedt een
redelijke ontwerpmarge tussen een optimaal en een, al dan niet bewust, minder doelmatig
ingedeelde gebruiksfunctie. Meer informatie over deze grenswaarden is te vinden in [4] [5]
[6] [7].
Met het vijfde lid wordt beter recht gedaan aan de situatie dat het niet nodig is een
verblijfsgebied te realiseren in een zogenoemd voorzieningen-, sanitair- of toiletgebouwtje op
een woonwagenstandplaats, een camping of een sportterrein. Hiermee is het ook mogelijk om
naast de toilet-, bad- of meterruimten in hetzelfde gebouwtje ook bijvoorbeeld een
verkeersruimte of bezemkast te realiseren [3].
Lid 2
De kenmerkende activiteiten van wonen zijn zitten, koken, eten en slapen. Onder zitten valt
onder andere de krant lezen, televisie kijken en studeren. Voor al deze kenmerkende activiteiten is tegenwoordig een voor één persoon bestemd verblijfsgebied van 24 m² nodig [2].
Lid 3
De bedoeling van deze eis is dat er voldoende ruimte is voor een minimale zitgelegenheid.
[4]. Het ‘woonmatje’ is een vertaling van artikel 72, leden 3 en 4, van de oude MBV. Meer
informatie over deze eisen is te vinden in [8] en [9]. De afwijking voor woonwagens is te
verklaren vanuit het gegeven dat ze niet breder zijn dan 3 m. De eis voor cafés en soortelijke
horecagelegenheden betreft overheidsbeleid met betrekking tot inrichtingen als bedoeld in de
Drank- en Horecawet [2].
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Lid 4
Uit oogpunt van privacy is voor een woonfunctie een minimum aan niet-gemeenschappelijk
verblijfsgebied noodzakelijk. Een beperkt gedeelte van het vereiste verblijfsgebied van een
woonfunctie in een woongebouw mag buiten de woning zijn gelegen, maar dan wel in het
woongebouw. Het vierde lid maakt dit mogelijk, op voorwaarde dat het betrokken
verblijfsgebied deel uitmaakt van een gemeenschappelijk verblijfsgebied dat aan meer van de
woningen toebehoort, bijvoorbeeld een gezamenlijk dagverblijf. Het is zaak dat ook in zo’n
situatie de meest essentiële voor het wonen kenmerkende activiteiten – zitten en slapen –
binnen het hoofdgedeelte van de woning kunnen worden verricht. Daarom zijn er minimum
eisen gesteld aan het in het hoofdgedeelte van de woning aanwezige verblijfsgebied.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2006, 257
4. VROM publicatie Woningbouwonderzoek, nummer 34, Woontechnische bepalingen
in het Bouwbesluit, januari 1988
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
6. DHV-rapport ‘Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit, 1989
7. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit voor Bijzondere
Huisvestingvormen, 1991
8. DHV-rapport ‘Consequenties kwaliteitsverbetering woningen; woningverbreding en
maatvoering van ruimten’, 2000
9. DHV-rapport ‘Consequenties kwaliteitsverbetering woningen; maatvoering van
ruimten en geluidsisolatie’, 2000
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Historie art. 4.22 (verblijfsgebied, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn met het oog op ‘flexibel bouwen’ de
begrippen ‘gebruiksoppervlakte’ en ‘verblijfsgebied’ geïntroduceerd [1].
Motivatie
Algemeen
Informatie over onderzoeken die ten grondslag hebben gelegen aan de eisen die per 1 oktober
1992 in werking zijn getreden, is te vinden in [2] en [3].
Lid 1 + lid 3
De verblijfsgebieden van een woonfunctie moeten in principe bereikbaar zijn zonder dat men
door ruimten behoeft te gaan die ook worden gebruikt door derden, bijvoorbeeld door buren.
Bij woonfuncties met gemeenschappelijke verblijfsgebieden (bijvoorbeeld studentenhuizen en
verzorgingshuizen) wordt van dit principe afgeweken. Deze gemeenschappelijke
verblijfsgebieden moeten vanuit het privé-gedeelte van zo’n woonfunctie binnendoor, dus via
al dan niet gemeenschappelijke besloten ruimten, bereikbaar zijn, dan wel rechtstreeks vanuit
het privé-gedeelte van de woonfunctie, dus niet door het privé-gedeelte van een andere
woonfunctie [4].
Een verblijfsgebied mag direct achter de voordeur van een woonfunctie liggen [5].
Lid 2
Een woonfunctie waarvan de ruimten voor het verrichten van de voor een woonfunctie
kenmerkende activiteiten slechts kunnen worden bereikt via een toiletruimte, badruimte of
technische ruimte, is niet geschikt voor het verrichten van de voor een woonfunctie
kenmerkende activiteiten. Vermoedelijk spelen ook de aspecten ‘hygiëne’ en ‘privacy’ een rol
in de motivatie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987.
3. DHV-rapport ‘Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit’, 1989
4. Stb. 2001, 410
5. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.23 (verblijfsgebied, nieuwbouw)
Geschiedenis
In navolging van de voorschriften voor integrale toegankelijkheid bij woningen is besloten
(ministerraad 17 april 1998) om deze voorschriften ook voor de utiliteitsbouw aan te scherpen
[1].
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Woonfuncties met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² worden bewoond door
kamerbewoners (studenten en ouderen). De eis is vermoedelijk gericht op de toekomstwaarde
van dit soort woonfuncties. Zij kunnen worden gebruikt voor de huisvesting van steeds
minder zelfredzaam wordende ouderen.
Het percentage van 40 voor andere gebruiksfuncties dan woonfuncties is gebaseerd op de
mogelijkheid om gebruiksfuncties van twee bouwlagen nog zonder lift te kunnen bouwen. De
toegankelijkheidssector ligt dan geheel op de begane grond.
Met uitzondering van de ‘celfunctie voor kortstondig verblijf’, de lichte industriefunctie en de
‘overige gebruiksfunctie’ geldt voor de utiliteitsbouw dat bij een gebruiksoppervlakte groter
dan of gelijk aan 400 m², voortaan ten minste 40% van de vloeroppervlakte aan
verblijfsgebied in de toegankelijkheidssector moet liggen.
Voor de onderwijsfunctie geldt hierop uit praktische overwegingen nog de uitzondering dat in
die situatie 100 % van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in de toegankelijkheidssector
moet liggen. Hiermee wordt voorkomen dat de toegankelijkheidssector alleen op de begane
grond van de school wordt gerealiseerd, waardoor de lokalen op de volgende verdieping niet
voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn [1].
Onderwijsfuncties moeten volledig integraal toegankelijk zijn omdat alle leerlingen in
groepsverband overal moeten kunnen komen. In een werksituatie hoeft niet elke medewerker
overal te kunnen werken.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.24 (verblijfsgebied, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
opgenomen [1].
Per 1 januari 2003 [2] zijn de eisen ten aanzien van de minimumplafondhoogte in
woningen aangescherpt van 2,4 naar 2,6 m.
Per 1 september 2005 [3] is, op verzoek van consumentenorganisaties, met het oog op de
steeds langer wordende mens, de eis aan de plafondhoogte van verblijfsgebieden in nieuw te
bouwen utiliteitsgebouwen aangescherpt van 2,4 naar 2,6 m.
Motivatie
De motivering van de in 1992 ingevoerde eisen aan afmetingen voor woonfuncties en voor
bijzondere huisvestingsvormen is te vinden in [4] t/m [7].
Voor woonfuncties is de vereiste waarde van 2,4 m verhoogd tot 2,6 m in verband met de
toekomstwaarde, aangezien de gemiddelde lengte van de bevolking blijft toenemen. Meer
informatie over deze wijziging is te vinden in [8].
Vanwege de kosten is een uitzondering gemaakt voor gebruiksfuncties waarin mensen niet
langdurig verblijven.
Een verblijfsgebied in bepaalde niet in een logiesgebouw gelegen logiesfuncties, zoals
bijvoorbeeld een vakantiehuis, blokhut of volkstuinhuisje, mag op grond van dit artikel
voldoen aan lagere afmetingseisen dan voor een verblijfsgebied in het algemeen gelden. De
reden hiervoor is dat het gebruik van dergelijke bouwwerken door dezelfde persoon van
beperkte duur is. Hetzelfde geldt voor cellen die bestemd zijn voor kortstondig verblijf.
Voor de andere overige gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld voor het stallen van
motorvoertuigen, zijn de afmetingsvoorschriften voor een verblijfsgebied niet van toepassing.
Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat in een parkeergarage een vrije hoogte van ten
minste 2,4 m verplicht wordt gesteld [3].
Een andere uitzondering op de regel van ten minste 2,6 m is opgenomen bij de plafondhoogte
voor de celfunctie. Hier is namelijk rekening gehouden met de programma’s van eisen voor
penitentiaire inrichtingen van het Ministerie van Justitie. De plafondhoogte voor een dergelijk
verblijfsgebied of verblijfsruimte is op ten minste 2,5 m gesteld.
Het vierde lid van artikel 4.24 regelt dat, indien een gebruiksfunctie een nevenfunctie van een
celfunctie is, ook daarvoor met een plafondhoogte van 2,5 m kan worden volstaan. Daarbij
kan onder meer worden gedacht aan een in een cellenblok opgenomen ruimte voor de
bewaking. Hiermee is de flexibiliteit van een ontwerp voor een gebouw met celfuncties en
nevenfuncties gewaarborgd.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1

Historie art. 4.24.doc

070315

4. VROM publicatie Woningbouwonderzoek, nummer 34, Woontechnische bepalingen
in het Bouwbesluit, januari 1988 ( is inhoudelijk gelijk aan het DHV-rapport
‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987)
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
6. DHV-rapport Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit’, 1989
7. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit voor Bijzondere
Huisvestingvormen’, 1991
8. DHV-rapport ‘Regeleffecttoets, onderzoek naar effecten van beoogde wijzigingen van
het Bouwbesluit / consequenties wijziging afmetingen van deuren, verkeersruimten en
liften in utiliteitsgebouwen’, 2002
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Historie art. 4.25 (paragraaf 4.6.1, verblijfsruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden [4].
Motivatie van artikel 4.25
Artikel 4.25 is opgenomen om te bereiken dat bij de eventuele verdere indeling van
verblijfsgebieden, verblijfsruimten ontstaan die doelmatig kunnen worden bereikt en
gebruikt. Informatie over de motivering van de eisen is te vinden in [5] t/m [11].
Een verblijfsruimte is per definitie een ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een
ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
Uit de bij artikel 4.25 behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.26 tot en met 4.29 blijkt
dat de functionele eis van artikel 4.25 bedoeld is om:
- aan te geven dat een gebruiksfunctie ten minste een verblijfsruimte moet hebben die
groter is dan de kleinst toegestane, indien dit het geval is (artikel 4.26),
- eisen te stellen aan de interne bereikbaarheid (binnen de gebruiksfunctie) van een
verblijfsruimte (artikel 4.27), en
- een ondergrens te stellen aan de afmetingen van een verblijfsruimte (artikel 4.28).
Artikel 4.29 bevat een algemene bepaling met betrekking tot de aan te houden
bezettingsgraadklasse.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. Voorschriften en Wenken, MVRO, 1965 / 1976
6. Woonprogramma’s 1+2, MVRO, 1979
7. Uitgangspunten voor woontechnische minimumeisen bij woningverbetering, MVRO,
1977
8. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
9. DHV-rapport ‘Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit’, 1989
10. PRC-rapport ‘Nuloptie Bouwbesluit. Inschatting gevolgen beperking technische
regelgeving bouw’, 1996
11. DHV-rapport ‘Consequenties kwaliteitsverbetering woningen; woningverbreding en
maatvoering van ruimten’, 2000

Historie art. 4.25.doc

070315

Historie art. 4.26 (verblijfsruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden [4].
Motivatie
Lid 1
Het doel van dit lid is te waarborgen dat gebruiksfuncties een of meer qua afmetingen
bruikbare ruimten bevatten voor de activiteiten die voor die gebruiksfunctie kenmerkend zijn.
Wat de voorschriften voor specifieke ruimten betreft, vereist het eerste lid voor bepaalde
gebruiksfuncties dat er in minimaal één verblijfsruimte voldoende ruimte ten behoeve van een
voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteit is. Voor woningen en woonwagens is dit het
wonen, ten behoeve waarvan er ruimte moet zijn voor een minimale zitgelegenheid. Bij het
bepalen van de minimaal vereiste afmetingen van deze zitgelegenheid is uitgegaan van een
potentiële bezettingsgraad van ten hoogste twee personen. Voor cafés en soortgelijke
horecagelegenheden is de kenmerkende activiteit het schenken en gebruiken van alcoholische
drank. De afmetingseis met het oog op de ruimte die daarvoor beschikbaar moet zijn, is
afgeleid uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet [3].
Informatie over de motivering is te vinden in [5] [6] en [7].
Een ruimte voor kinderopvang, die niet bestemd is voor slapen moet ten minste 10 m² zijn.
De eisen voor de overige gebruiksfuncties zijn zuiver formeel. De afmetingen van de vereiste
verblijfsruimte komen overeen met de afmetingen van de kleinst toegestane verblijfsruimte
volgens artikel 4.28.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
6. DHV-rapport ‘Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit’, 1989
7. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit voor Bijzondere
Huisvestingvormen’, 1991
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Historie art. 4.27 (verblijfsruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden [4].
Motivatie
Algemeen
Informatie over de motivering voor woonfuncties is te vinden in [5] en [6].
Lid 1
Verblijfsruimten ontstaan door verdere indeling van een verblijfsgebied. De eis leidt ertoe dat
bijvoorbeeld de kleinste verblijfsruimte van een gezondheidszorgfunctie (5 m²) altijd ten
minste ligt in een kleinst mogelijk verblijfsgebied (10 m²).
Een verblijfsruimte van een gebruiksfunctie die uitsluitend bestaat uit toilet-, bad- en
technische ruimten, kan per definitie niet in een verblijfsgebied liggen.
Lid 2
Het tweede lid geldt voor alle woningen in woongebouwen. Daarbij wordt nadrukkelijk de
mogelijkheid gegeven dat een woning een verblijfsruimte kan hebben die in een
gemeenschappelijk verblijfsgebied ligt, zoals bijvoorbeeld een centrale zitgelegenheid in een
serviceflat. De bewoners moeten zo’n gemeenschappelijke verblijfsruimte beschermd tegen
weer en wind kunnen bereiken via gemeenschappelijke gangen en trappenhuizen, dan wel
rechtstreeks vanuit hun woning [3].
De eis is minder streng dan de eis van artikel 4.22, lid 1.
Lid 3
Een woonfunctie waarvan de ruimten voor het verrichten van de voor een woonfunctie
kenmerkende activiteiten slechts kunnen worden bereikt via een toiletruimte, badruimte of
technische ruimte, is niet geschikt voor het verrichten van de voor een woonfunctie
kenmerkende activiteiten.
Het derde lid geldt voor iedere woonfunctie. Het houdt in dat men om bij een verblijfsruimte
te komen niet genoodzaakt mag zijn door een toiletruimte, badruimte of technische ruimte te
lopen. Overigens sluit deze eis niet uit dat de verblijfsruimte ook rechtstreeks toegankelijk is
vanuit de genoemde ruimten [3].
Lid 4
Met deze eis is beoogd te voorkomen dat de gebruiker van de verblijfsruimte van de
woonwagen hinder ondervindt van tocht bij het openstaan van de buitendeur [3].
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Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
6. DHV-rapport ‘Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit’, 1989
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Historie art. 4.28 (verblijfsruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Per 1 januari 2003 zijn de eisen ten aanzien van de minimumplafondhoogte in
woningen aangescherpt van 2.40 naar 2.60 m [3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden [4].
Per 1 september 2005 [4] is, op verzoek van consumentenorganisaties, met het oog op de
steeds langer wordende mens, de eis aan de plafondhoogte van verblijfsgebieden in nieuw te
bouwen utiliteitsgebouwen aangescherpt van 2,4 naar 2,6 m.
Motivatie
De motivering van de in 1992 ingevoerde eisen aan afmetingen voor woonfuncties en voor
bijzondere huisvestingsvormen is te vinden in [5] t/m [8].
Voor woonfuncties is de vereiste waarde van 2,4 m verhoogd tot 2,6 m in verband met de
toekomstwaarde, aangezien de gemiddelde lengte van de bevolking blijft toenemen. Meer
informatie over deze wijziging is te vinden in [9].Vanwege de kosten is een uitzondering
gemaakt voor gebruiksfuncties waarin mensen niet langdurig verblijven.
Een uitzondering op de regel van ten minste 2,6 m is opgenomen bij de plafondhoogte voor de
celfunctie. Hier is namelijk rekening gehouden met de programma’s van eisen voor
penitentiaire inrichtingen van het Ministerie van Justitie. De plafondhoogte voor een dergelijk
verblijfsgebied of verblijfsruimte is op ten minste 2,5 m gesteld.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. VROM publicatie Woningbouwonderzoek, nummer 34, Woontechnische bepalingen
in het Bouwbesluit, januari 1988 ( is inhoudelijk gelijk aan het DHV-rapport
‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
6. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
7. DHV-rapport Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische bepalingen in
het Bouwbesluit’, 1989
8. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit voor Bijzondere
Huisvestingvormen’, 1991
9. DHV-rapport ‘Regeleffecttoets, onderzoek naar effecten van beoogde wijzigingen van
het Bouwbesluit / consequenties wijziging afmetingen van deuren, verkeersruimten en
liften in utiliteitsgebouwen’, 2002
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Historie art. 4.29 (verblijfsruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
De bezettingsgraad is in de bouwregelgeving geïntroduceerd per 1 januari 2003 [1].
Motivatie
Het is niet gewenst dat verblijfsruimten in een verblijfsgebied niet geschikt zijn voor de
bezettingsgraad van het verblijfsgebied.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.30 (paragraaf 4.6.2, verblijfsruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2]
[3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden en zijn
enkele voorschriften vereenvoudigd in het kader van deregulering [4].
Motivatie
Artikel 4.30 is opgenomen om te bereiken dat voldoende ruimten van een gebruiksfunctie
geschikt zijn om er de activiteiten te verrichten, die kenmerkend zijn voor die
gebruiksfunctie. De eisen die in 1992 werden ingevoerd aan afmetingen van ruimten voor
bestaande bouw zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en analyses [5] t/m [9].
Een verblijfsruimte is per definitie een ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel
een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
Uit de bij artikel 4.30 behorende prestatie-eisen van de artikelen 4.31 tot en met 4.33
blijkt dat de functionele eis van artikel 4.30 bedoeld is om:
- een ondergrens te stellen aan de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte (artikel 4.31),
- aan te geven dat een gebruiksfunctie ten minste een verblijfsruimte moet hebben die
groter is dan de kleinst toegestane, indien dit het geval is (artikel 4.31),
- eisen te stellen aan de interne bereikbaarheid (binnen de gebruiksfunctie) van een
verblijfsruimte (artikel 4.32), en
- een ondergrens te stellen aan de afmetingen van een verblijfsruimte (artikel 4.33).

Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande
woningen’, 1989
6. VROM-publicatie ‘Woontechnische minimumeisen’ (in verband met subsidies)
7. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Eerdere technische regelgeving en het
Bouwbesluit, fase 2, 1995
8. Bijlage bij nota MJZ 22D6015
9. DHV-rapport ‘Het gemeentelijk aanschrijvingsbeleid in beeld’, 1991
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Historie art. 4.31 (verblijfsruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden en zijn
enkele voorschriften vereenvoudigd in het kader van deregulering [4].
Motivatie
Algemeen
De eisen die in 1992 voor bestaande bouw werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide
inventarisaties en analyses [5].
Lid 1
De bedoeling van deze eis is dat er voldoende ruimte is voor een minimale zitgelegenheid.
[6]. Het ‘woonmatje’ is een vertaling van artikel 72, leden 3 en 4, van de oude MBV. Meer
informatie over deze eisen is te vinden in [7] en [8]. De afwijking voor woonwagens is te
verklaren vanuit het gegeven dat ze niet breder zijn dan 3 m. De eis voor cafés en soortelijke
horecagelegenheden betreft overheidsbeleid met betrekking tot inrichtingen als bedoeld in de
Drank- en Horecawet [3].
Een ruimte voor kinderopvang, die niet bestemd is voor slapen moet ten minste 10 m² zijn.
De eisen voor de overige gebruiksfuncties zijn zuiver formeel. De afmetingen van de vereiste
verblijfsruimte komen overeen met de afmetingen van de kleinst toegestane verblijfsruimte
volgens artikel 4.28.
Lid 3
Het derde lid maakt het mogelijk dat van een woonfunctie in een woongebouw een deel van
de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte van de woonfunctie is verwezenlijkt als
gemeenschappelijke verblijfsruimte elders in het woongebouw. Op grond van het derde lid
moet 10 m² aan verblijfsruimte binnen de woning aanwezig zijn. Deze oppervlakte kan nog
juist voldoende worden geacht voor het in de woning verrichten van de voor het wonen
kenmerkende activiteiten die niet buiten de woning kunnen worden verricht [3].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande woningen’,
1989
6. VROM publicatie Woningbouwonderzoek, nummer 34, Woontechnische bepalingen
in het Bouwbesluit, januari 1988
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7. DHV-rapport ‘Consequenties kwaliteitsverbetering woningen; woningverbreding en
maatvoering van ruimten’, 2000
8. DHV-rapport ‘Consequenties kwaliteitsverbetering woningen; maatvoering van
ruimten en geluidsisolatie’, 2000
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Historie art. 4.32 (verblijfsruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Op 1 september 2005 zijn specifieke eisen voor kinderopvang in werking getreden en zijn
enkele voorschriften vereenvoudigd in het kader van deregulering [4].
Motivatie
De eisen die in 1992 voor bestaande bouw werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide
inventarisaties en analyses [5].
Een woonfunctie waarvan de ruimten voor het verrichten van de voor een woonfunctie
kenmerkende activiteiten slechts kunnen worden bereikt via een toiletruimte, badruimte of
technische ruimte, is niet geschikt voor het verrichten van de voor een woonfunctie
kenmerkende activiteiten. Vermoedelijk spelen ook de aspecten ‘hygiëne’ en ‘privacy’ een rol
in de motivatie.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande woningen’,
1989
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Historie art. 4.33 (verblijfsruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele eisen
met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].
Op 1 januari 2003 zijn specifieke eisen voor utiliteitsgebouwen in werking getreden [2] [3].
Met ingang van 1 september 2005 is de hoogte boven de vloer voor bestaande
bijeenkomstfuncties voor alcoholgebruik in principe ten minste 2,4 m [4].
Motivatie
Algemeen
De eisen die in 1992 voor bestaande bouw werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide
inventarisaties en analyses [5].
Lid 5
In het kader van de afstemming van het Bouwbesluit 2003 met het Besluit eisen inrichtingen
Drank- en Horecawet is de hoogte boven de vloer voor bestaande bijeenkomstfuncties voor
alcoholgebruik gesteld op 2,4 m [4]. Een uitzondering geldt voor horecalokaliteiten die reeds
voor 1 november 2000 over een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet beschikten. Voor dergelijke horecalokaliteiten geldt de in de oorspronkelijke
vergunning aangegeven plafondhoogte, mits deze ten minste 2,1 m is. Voorwaarde hierbij is
dat de bedrijfsvoering, behoudens in geval van overmacht, niet langer dan één jaar
onderbroken mag zijn geweest.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. Stb. 2005, 1
5. DHV-rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande woningen’,
1989
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Historie art 4.34 (par. 4.7.1, toiletruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn de gangbare eisen met
betrekking tot toiletruimten overgenomen [1].
Per 1 juli 1997 zijn met het oog op ouderenbeleid en aanpasbaar bouwen
(rolstoelgebruikers) verdergaande afmetingeisen met name voor woonfuncties van kracht
geworden [2].
Per 1 januari 1999 zijn eisen met betrekking tot de inrichting van toiletruimten, zoals de
aanwezigheid van een toiletpot en een waterspoelinrichting, geschrapt [3].
Bij de invoering van fase 2 per 1 januari 2003 gelden voor de toegevoegde gebouwen
geen inrichtingseisen meer aan de toiletruimte [4].
Motivatie
Bouwwerken moeten beschikken over voldoende toiletruimten.
Als de beschikbaarheid van toiletruimten vereist is, dan ligt het voor de hand ook eisen te
stellen aan:
- aantal (als er veel personen op aangewezen zijn);
- de bereikbaarheid;
- de afmetingen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1997, 34
3. Stb. 1998, 531
4. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.35 (toiletruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn de gangbare eisen met
betrekking tot toiletruimten overgenomen [1].
Het minimum benodigde aantal toiletruimten werd tot de invoering van Bb 2003 per 1
januari 2003, bepaald op basis van de gebruiksoppervlakte. Vanaf 1 januari 2003 werd
het aantal toiletruimten voor utiliteitsgebouwen afhankelijk van de gebruiksoppervlakte
en de bezettingsgraadklasse [2]. Bezettingsgraadklassen zijn toen met name
geïntroduceerd in verband met brandveiligheid.
Gevolg hiervan was dat bij winkelfuncties naast het winkelpersoneel ook het maximaal
aantal bezoekers bepalend werd voor het aantal toiletruimten in een winkelfunctie. Dit
leidde met name bij grote winkels, zoals meubeltoonzalen, tot een aanmerkelijk groter
aantal toiletten dan in de praktijk noodzakelijk wordt geacht. Per 1 september 2005 is het
vereiste aantal toiletruimten voor winkelfuncties daarom niet meer afhankelijk gesteld
van de bezettingsgraadklasse [3].
Motivatie
Algemeen
Het uitgangspunt is dat er in gebruiksfuncties waarin mensen verblijven, een of meer
toiletruimten moeten zijn. Het vereiste aantal hangt samen met het aantal aanwezige
personen en de duur van hun verblijf [4]. Gebruiksfuncties waarin (onder andere) wordt
geslapen kennen een lange verblijfsduur. Een korte verblijfsduur geldt bijvoorbeeld voor
het publiek in een winkelfunctie. Een tamelijk lange verblijfsduur geldt bijvoorbeeld voor
onderwijsfuncties en kantoorfuncties.
Lid 1
Omdat de inrichtingseisen voor horecagelegenheden in het Bouwbesluit zijn
overgenomen uit het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet [5] , moeten daar
minimaal twee toiletruimten aanwezig zijn.
Het aantal toiletruimten van grote winkels hoeft niet afgestemd te zijn op de omvang van
het winkelend publiek. Twee is voldoende [3].Voor een woonwagen is ook voor deze eis
uitgegaan van het voormalige Besluit Woonwagencentra [6].
Lid 2
Het aantal toiletruimten voor een woonfunctie en een logiesfunctie is ontleend aan de
oude MBV.
Lid 3
De mogelijkheid om bij kleinere woningen te volstaan met een of meer
gemeenschappelijke toiletruimten is ontleend aan de oude MBV.Voor kleine
woonfuncties en logiesfuncties hoeven er geen individuele toiletruimten te zijn, maar
wordt het redelijk gevonden als er een gemeenschappelijke toiletruimte is.
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Lid 4
Het aantal toiletruimten voor arbeidsplaatsen en onderwijsplaatsen is ontleend aan het op
dat moment geldende Arbobesluit. Bij de voorbereiding van Bouwbesluit, tweede fase, is
nagegaan welke voorschriften in andere regelgeving van kracht waren [7].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
4. DHV-rapport ‘Voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van openbare gebouwen’
(2 delen), 1989
5. Stb. 2000, 438
6. Stb. 1970, 152
7. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen. ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit, 1994
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Historie art. 4.36 (toiletruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
In 1975 is in de oude MBV voor het eerst de eis opgenomen dat een voor publiek
bestemd gebouw dat is voorzien van voor publiek bestemde ‘privaten’, op een
doeltreffende plaats, ten minste één invalidentoiletruimte aanwezig moet zijn (afmetingen
1,55 m x 2,25 m). De reden dat hiertoe over is gegaan is niet gegeven. Wel is vermeld dat
bij het opstellen hiervan in ruime mate rekening is gehouden met de wensen die door de
Nederlandse vereniging voor revalidatie aan de VNG zijn voorgelegd.
In een later stadium (1986) is de afmetingseis gewijzigd in 1,65 m x 2,20 m en is deze eis
ook gesteld voor een logiesgebouw met meer dan 20 logieseenheden (1989). In 1989 is
de Model-bouwverordening logiesgebouwen vervallen.
Bij de ontwikkeling van Bouwbesluit, fase 2, is nagegaan in welke voorschriften
vergelijkbare toiletruimten werden geëist. Tijdens de conversie van de voorschriften voor
fase 2 naar Bouwbesluit 2003 heeft politieke besluitvorming plaatsgevonden die tot een
aanscherping van het aantal aanwezige integraal toegankelijke toiletruimten heeft geleid.
Informatie met betrekking tot het beleid voor integrale toegankelijkheid is onder andere
te vinden het document TK 1998–1999, 26 734, nr. 3 [1]. Verder kan het nodige ontleend
worden aan wat de bewindsman in die tijd aan de TK heeft gemeld met betrekking tot
gebouwen beheerd door de Rijksgebouwendienst.
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Algemeen
Doel van het artikel is het toegankelijk maken van een of meer toiletruimten voor
rolstoelgebruikers.
Lid 3, Café en winkel
Op grond van de bijzonder maatschappelijke functie van grote cafés en grote winkels
moet er tenminste één toiletruimte geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.
Lid 4
Het wordt redelijk gevonden dat ook andere gebruiksfuncties (> 400 m2) beschikken over
een voor rolstoelgebruikers toegankelijk toiletruimte. Bepaald is dat 1 op de 10 van de
verplicht aanwezige toiletruimten toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers.
Lid 5, Onderwijsfunctie
Ook voor onderwijsfuncties wordt het redelijk geacht dat er toiletruimten zijn die
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Er kan echter volstaan worden met een kleiner
aantal van dergelijke toiletruimten omdat het aantal rolstoelgebruikers onder leerlingen
relatief kleiner is dan in de rest van de samenleving. In dit geval wordt 1 op 35 voldoende
geacht.
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Bronnen
1. Document TK 1998–1999, 26 734, nr. 3
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Historie art. 4.37 (toiletruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
In de oude MBV was de toegankelijkheid en bereikbaarheid van toiletten en waterplaatsen geregeld. In 1989 zijn voorschriften voor logiesgebouwen en recreatiewoonverblijven toegevoegd. In 1989 is de Verordening op de seizoenwoonverblijven
vervallen.
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot toiletruimten opgenomen [1].
Motivatie
Algemeen
Het artikel is er op gericht:
• te voorkomen dat personen aan weer en wind worden blootgesteld op weg van en
naar de toiletruimte.
• dat de toiletruimte binnen redelijke afstand te bereiken is.
Lid 3
De plaats van een toiletruimte op een standplaats is ontleend aan het Besluit
Woonwagencentra [2].
Lid 5
Een loopafstand van maximaal 25 m wordt voor kleine woonfuncties aanvaardbaar
gevonden.
Lid 6
Bij de voorbereiding van Bouwbesluit, tweede fase, is nagegaan welke voorschriften in
andere regelgeving van kracht waren [3].
Lid 7
De eis voor bijeenkomstfuncties is overgenomen uit het Besluit inrichtingseisen Dranken Horecawet [4]. Deze eis is overgenomen voor alle bijeenkomstfuncties anders dan
kinderopvang en sport.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1970, 152
3. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen. ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit, 1994
4. Stb. 2000, 438
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Historie art. 4.38 (toiletruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
In de oude MBV moest een toiletruimte 0,90 m x 1,10 m zijn. De vrije hoogte boven een
oppervlakte van 0,9 m² moest ten minste 2,1 m zijn en verder nergens minder dan 1,7 m.
Die eis gold voor elke aanwezige toiletruimte.
In 1992 schreef het Bouwbesluit voor: vloeroppervlakte 1 m², breedte 0, 8 m en hoogte
2,1 m. De breedte van 0,8 m hield verband met het kunnen combineren van een
badruimte, waarbij volgens de oude MBV wel een breedte van 0,8 m was toegestaan.
Per 1 september 2005 [1] is, op verzoek van consumentenorganisaties, met het oog op de
steeds langer wordende mens, de eis aan de plafondhoogte van onder andere toiletruimten
in nieuw te bouwen utiliteitsgebouwen aangescherpt van 2,1 naar 2,3 m.
Motivatie
Algemeen
Informatie over de achtergrond van de eisen aan de afmetingen van toiletruimten is te
vinden in [2] [3] [4] [5] en [6].
Lid 2
De afmetingen voor een woonwagen zijn ontleend aan het voormalige Besluit
Woonwagencentra [7].
Lid 4
Indien de aanwezigheid van een toiletruimte niet verplicht is worden geen eisen gesteld
aan de afmetingen van de toiletruimte. (De eisen aan de vrije doorgang volgens artikel
4.11, lid 1, gelden overigens wel voor alle aanwezige toiletruimten.)
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
2. DHV-rapport ‘Voorstellen m.b.t. de aanpassing van de woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
3. DHV-rapport ‘Voorschriften m.b.t. de toegankelijkheid van openbare gebouwen’
(2 delen), 1989
4. ‘Handboek geboden toegang, 10e druk’ van de Federatie Nederlandse
Gehandicaptenraad
5. VROM-rapport ‘Nadere analyse van maatschappelijke wensen tot aanpassingen
van het Bouwbesluit’ (“Kerstboom”-rapport)
6. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit’, 1994
7. Stb. 1970, 152
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Historie art. 4.39 (toiletruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot de inrichting van toiletruimten overgenomen voor toiletruimten
die aanwezig moeten zijn. Hierbij is de eis voor woonfuncties dat een handenwasbak
aanwezig moest zijn, uit oogpunt van deregulering, niet overgenomen. Voor de niet tot
bewoning bestemde functies is uitgegaan van het feit dat een toiletpot op grond van het
Arbobesluit verplicht was.
Motivatie
Lid 1
Deze eis vindt zijn oorsprong in de oude MBV (artikel 319). Informatie over de
achtergrond van de eisen aan toiletruimten is te vinden in [1].
Lid 2
In een kinderdagverblijf is het niet wenselijk dat alle toiletten afsluitbaar zijn [2].
Bronnen
1. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit’, 1994
2. Stb 2005, 417
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Historie art 4.40 (par. 4.7.2, toiletruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot verblijfsruimten opgenomen [1].

Motivatie
Bestaande bouwwerken moeten beschikken over voldoende toiletruimten.
Als de beschikbaarheid van toiletruimten vereist is, dan ligt het voor de hand ook eisen te
stellen aan:
- aantal (als er veel personen op aangewezen zijn);
- de bereikbaarheid;
- de afmetingen.
De eisen aan de afmetingen van toiletruimten van woonfuncties zijn (mede) gebaseerd op
woontechnische minimumeisen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.41 (toiletruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 was uitgangspunt dat als voor
een gebruiksfunctie bij nieuwbouw een toiletruimte nodig is, dit ook bij
bestaande bouw nodig is.
Motivatie
De eisen vinden hun oorsprong in de oude MBV (artikel 307 en artikel 319). Informatie
over de achtergrond van de eisen aan toiletruimten is te vinden in [1].
Bronnen
1. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase inventarisatie, documentatie en analyse van technische regelgeving, 1995
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Historie art. 4.42 (toiletruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot toiletruimten opgenomen [1].
Motivatie
Algemeen
De eisen vinden hun oorsprong in de oude MBV (artikel 319). Informatie over de
achtergrond van de eisen aan toiletruimten is te vinden in [2].
Lid 1
Voor een woning is in 1992 uitgegaan van de aanschrijvingsbevoegd van Burgemeester
en Wethouders tot het aanbrengen van verbeteringen in de toen geldende Woningwet.
Het feit dat toen een aanschrijfbevoegdheid bestond voor het maken van een toiletruimte
binnen een niet in een woongebouw gelegen woning (met subsidie) heeft ertoe geleid dat
voor een dergelijke bestaande woning niet is voorgeschreven dat de toiletruimte via
besloten ruimten bereikbaar moet zijn.
Lid 2
De eis voor bijeenkomstfuncties is overgenomen uit het Besluit inrichtingseisen Dranken Horecawet [3].
In horecagelegenheden mogen toiletruimten niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit het
verblijfsgebied.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase inventarisatie, documentatie en analyse van technische regelgeving, 1995
3. Stb. 2000, 438
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Historie art. 4.43 (toiletruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in de bouwregelgeving de traditionele
eisen met betrekking tot toiletruimten opgenomen [1].
Motivatie
In 1992 werd het feitelijk niet nodig gevonden om voor een bestaande toiletruimte
afmetingen voor te schrijven. Daarom is gekozen voor lage waarden, afgestemd op
woontechnische minimumeisen. Dezelfde waarden zijn aangehouden voor
utiliteitgebouwen.
Informatie over de achtergrond van de eisen aan toiletruimten is te vinden in [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase inventarisatie, documentatie en analyse van technische regelgeving, 1995
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Historie art. 4.44 (toiletruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
de inrichting van toiletruimten overgenomen [1].
Per 1 januari 1999 zijn eisen met betrekking tot de inrichting van toiletruimten, zoals de
aanwezigheid van een toiletpot en een waterspoelinrichting, geschrapt [2].
Motivatie
Lid 1
Zie motivatie bij artikel 4.39, lid 1.
Lid 2
Zie motivatie bij artikel 4.39, lid 2.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 531
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Historie art. 4.45 (par. 4.8.1, badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn de gangbare eisen met
betrekking badruimten overgenomen [1].
Per 1 juli 1997 zijn met het oog op ouderenbeleid en aanpasbaar bouwen
(rolstoelgebruikers) verdergaande afmetingeisen met name voor woonfuncties van kracht
geworden [2].
Per 1 januari 1999 zijn eisen met betrekking tot de inrichting van badruimten, zoals de
aanwezigheid van een wastafel en een douche, geschrapt [3].
Bij de invoering van fase 2 per 1 januari 2003 gelden voor de toegevoegde gebouwen
geen inrichtingseisen meer aan de badruimte [4] [5].
Motivatie
Bouwwerken moeten beschikken over voldoende badruimten.
Als de beschikbaarheid van badruimten vereist is, dan ligt het voor de hand ook eisen te
stellen aan:
- aantal (als er veel personen op aangewezen zijn);
- de bereikbaarheid;
- de afmetingen.
De inrichtingseisen zijn op enig tijdstip komen te vervallen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1997, 34
3. Stb. 1998, 531
4. Stb. 1998, 618
5. Stb. 2001, 410
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Historie art. 4.46 (badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn de gangbare eisen met
betrekking tot badruimten overgenomen [1].
Motivatie
Algemeen
Het uitgangspunt is dat er een wasgelegenheid moet zijn in gebruiksfuncties waarin
mensen slapen.Bij de voorbereiding van Bouwbesluit, tweede fase, is nagegaan welke
voorschriften in andere regelgeving van kracht waren [2].
Lid 1
Voor een woonfunctie en een celfunctie voor langdurig dag en nachtverblijf wordt de
aanwezigheid van één badkamer toereikend gevonden.
Lid 2
Voor andere gebruiksfuncties waarin mensen ook ‘s nachts verblijven, zullen in het
algemeen meer badruimten nodig zijn om te voorkomen dat een te groot aantal personen
is aangewezen op een te klein aantal badruimten. Dat betreft:
• grote woonfuncties (>500 m2)
• gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
• logiesgebouw
Ook zijn meer badruimten nodig bij een zwembad.
Voor een recreatiebungalow (logiesfunctie niet gelegen in een logies gebouw) wordt het
niet nodig gevonden de aanwezigheid van een badruimte voor te schrijven.
Lid 3
Met de eis dat elk cellenblok voor (niet langdurig) dag-en nachtverblijf tenminste een
gemeenschappelijke badruimte heeft, wordt voorkomen dat gedetineerden om zich te
kunnen wassen naar andere gebouwen moeten gaan.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen. ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit, 1994
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Historie art. 4.47 (badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn de gangbare eisen met
betrekking tot badruimten overgenomen [1].
Per 1 juli 1997 zijn met het oog op ouderenbeleid en aanpasbaar bouwen verdergaande
eisen van kracht geworden voor met name woonfuncties [2].
Per 1 januari 2003 zijn met het oog op rolstoelgebruikers ook verdergaande eisen van
kracht geworden voor overige gebruiksfuncties [3].
Geschiedenis integrale toegankelijkheid
Motivatie
Algemeen
Doel van het artikel is het toegankelijk maken van een of meer badruimten voor
rolstoelgebruikers.
Bij de voorbereiding van Bouwbesluit, tweede fase, is nagegaan welke voorschriften in
andere regelgeving van kracht waren [4] en is gebruik gemaakt van het Handboek
geboden toegang [5].
Lid 3, andere gebruiksfuncties met voorgeschreven badruimten
Het wordt toereikend gevonden als 1 op de 20 van de aanwezige badruimten toegankelijk
is voor rolstoelgebruikers. Er is een drempelwaarde ingebouwd waardoor de eis niet van
toepassing is op kleine gebruikfuncties
Lid 4
Voor de gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten zijn een groter aantal,
voor rolstoelgebruikers toegankelijke, badruimten nodig. Er mag niet meer dan 750 m2
aan gebruiksoppervlakte zijn aangewezen op één voor rolstoelgebruikers toegankelijke
badruimte. De herkomst van de oppervlakte van 750 m2 is onbekend.
Lid 5, algemeen
Ook de voor rolstoelgebruikers toegankelijke badruimte mag zijn samengevoegd met een
toiletruimte. Hier gelden dezelfde overwegingen als bij art. 4.46 lid 6.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1997, 34
3. Stb. 2001, 410
4. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen. ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit, 1994
5. ‘Handboek geboden toegang, 10e druk’ van de Federatie Nederlandse
Gehandicaptenraad
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Historie art. 4.48 (badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn de gangbare eisen met
betrekking tot badruimten overgenomen [1]. Voor de bereikbaarheid van een badruimte
is primair uitgegaan van de oude MBV.
Motivatie
Algemeen
Het artikel heeft alleen betrekking op de woonfunctie. Het doel is te bewerkstelligen dat
bewoners op weg van- en naar de badruimte niet worden blootgesteld aan weer en wind
en dat de afstand niet te groot is.
Lid 4
De loopafstand naar een badruimte mag niet te groot zijn. De grens is gelegd bij 25 m,
tenzij het een voor rolstoelgebruikers bedoelde badruimte betreft of als de woonfunctie
een eigen toiletruimte heeft. De relatie met de eigen toiletruimte is niet duidelijk.
Lid 6
De route, naar een voor rolstoelgebruikers toegankelijke badruimte, moet ook geschikt
zijn voor rolstoelgebruikers.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
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Historie art. 4.49 (badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 zijn in principe de gangbare
eisen met betrekking tot badruimten overgenomen [1]. Voor de minimaal vereiste hoogte
(die 2,25 m moest zijn) is een lagere grenswaarde gekozen en voor de combinatie van een
toilet- en badruimte (die 2,2 m² mocht zijn) een hogere.
Bij de invoering van fase 2 per 1 januari 2003 zijn eisen opgenomen om bepaalde
badruimten geschikt te maken voor rolstoelgebruikers [2] [3].
Motivatie
Algemeen
Aan de eisen met betrekking tot de afmetingen van voorgeschreven badruimten hebben
diverse rapporten ten grondslag gelegen [4] [5] en [6].
Lid 2
Bij de celfunctie wordt de gemeenschappelijke badruimte gelijktijdig door een aantal
gedetineerden gebruikt. Het minimum oppervlak moet daarom groter zijn dan van een
gemeenschappelijke badruimte die door meer personen, maar niet gelijktijdig wordt
gebruikt [7].
Lid 4
Een badruimte waarvan de breedte minder is dan 0,8 m wordt als niet goed bruikbaar
beschouwd.
Lid 6
De hoogte van een badruimte is in overeenstemming met andere voorgeschreven hoogten
gebracht (algemeen 2,3 m, woonwagen 2,1 m).
Lid 5, rolstoelgebruikers
De afmetingen van een badruimte bestemd voor rolstoelgebruikers zijn voorgeschreven
als lengte x breedte. Er zijn grote, onverklaarde verschillen.
• woonfuncties:
2,2 m x 2,2 m
• cel-, logies en zwemfuncties:
1,65 m x 1,8 m
• aan bedgebonden patiënten:
2,2 m x 1,8 m
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 1998, 618
3. Stb. 2001, 410
4. DHV-rapport ‘Voorstellen m.b.t. de aanpassing van de woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
5. ‘Handboek geboden toegang, 10e druk’ van de Federatie Nederlandse
Gehandicaptenraad
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6. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit’, 1994
7. Regeling politiecellencomplex
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Historie art. 4.50 (badruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
de inrichting van badruimten overgenomen [1]. De eis vindt zijn oorsprong in de oude
MBV.
Motivatie
Informatie over de achtergrond van de eisen aan badruimten is te vinden in [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Vergelijking van bouwkundige
voorschriften uit andere rijksregelingen met de voorschriften van het
Bouwbesluit’, 1994
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Historie art. 4.51 (par. 4.8.2, badruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
de inrichting van badruimten overgenomen [1]. De eis vindt zijn oorsprong in de oude
MBV.
Motivatie
Bestaande bouwwerken moeten beschikken over voldoende badruimten.
Als de beschikbaarheid van badruimten vereist is, dan ligt het voor de hand ook eisen te
stellen aan:
- aantal (als er veel personen op aangewezen zijn);
- de bereikbaarheid;
- de afmetingen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.52 (badruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit per 1 oktober 1992 was uitgangspunt dat als voor
een gebruiksfunctie bij nieuwbouw een badruimte nodig is, dit ook bij bestaande bouw
nodig is [1].
In 2002 wordt de aanwezigheid van een badkamer ook vereist voor een logiesfunctie in
een logiesgebouw [2].
Motivatie
Algemeen
De eisen vinden hun oorsprong in de oude MBV (artikel 307 en artikel 320).
Informatie over de achtergrond van de eisen aan badruimten is te vinden in [3].
Lid 1
In een beperkt aantal gevallen wordt de aanwezigheid van een al dan niet
gemeenschappelijke badruimte nodig gevonden:
• woonwagen (niet voor andere woonfuncties);
• gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten;
• logiesfunctie in een logiesgebouw;
• zwembad
Lid 2
Om te voorkomen dat gedetineerden om zich te kunnen wassen naar andere gebouwen
moeten gaan, is bepaald dat elk cellenblok voor (langdurig) dag-en nachtverblijf
tenminste een gemeenschappelijke badruimte heeft.
Lid 3
Om te voorkomen dat een te groot aantal personen is aangewezen op een te klein aantal
badruimten wordt een minimum aantal badruimten voorgeschreven:
• gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten (de helft van
nieuwbouw: 375/750)
• logiesfunctie in logiesgebouw (minder dan nieuwbouw: 250/400)
• zwembad (gelijk aan nieuwbouw: 150/150)
Bronnen
1. Stb. 1991,680
2. Stb. 2002, 516
3. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase inventarisatie, documentatie en analyse van technische regelgeving, 1995
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Historie art. 4.53 (badruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
de inrichting van badruimten overgenomen [1]. De eis vindt zijn oorsprong in de oude
MBV.
Motivatie
Algemeen
In 1992 werd het feitelijk niet nodig gevonden om voor een bestaande badruimte
afmetingen voor te schrijven. Daarom is gekozen voor lage waarden, afgestemd op
woontechnische minimumeisen. Dezelfde waarden zijn aangehouden voor
utiliteitgebouwen.
Informatie over de achtergrond van de eisen aan badruimten is te vinden in [2].
Lid 3, celfunctie
Het minimum oppervlak van een gemeenschappelijke badruimte voor een cellenblok met
cellen bestemd voor (langdurig) dag en nacht verblijf is gelijk aan wat voor nieuwbouw
nodig wordt gevonden. Echter de drempelwaarde (0,36 m2) is afgestemd op het minimum
voor één persoon [3].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Bureau voor Bestuurs- en Beleidsadviezen ‘Voorbereiding Bouwbesluit - 2e fase inventarisatie, documentatie en analyse van technische regelgeving, 1995
3. Regeling politiecellencomplex
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Historie art. 4.54 (badruimte, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
de inrichting van badruimten overgenomen [1].
Motivatie
De eis vindt zijn oorsprong in de oude MBV (artikel 320).
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie afd. 4.9 (kleedruimte, nieuwbouw)
VERVALLEN
art. 4.55 – 4.57
Geschiedenis
In 1998 zijn op grond van art. 5 van de Woningwet, de bouwkundige eisen voor
onderwijsvoorzieningen (subsidievoorschriften op grond van WBO [1] en ISOVO [2])
overgenomen in het Bouwbesluit.
In Bb 2003 is de aanwezigheid van een kleedruimte, alleen voor speciaal bouwkundig
onderwijs en voor sportfuncties voor speciaal onderwijs, voorgeschreven [3].
In 2005 is de afdeling komen te vervallen [4].
Motivatie
De kleedruimte is, in 2005, in het kader van deregulering van de eisen voor
onderwijsfunctie komen te vervallen in verband met de intrekking van de besluiten [1] en
[2].
Bronnen
1. Bouwbesluit WBO, Stb. 1985, 515
2. Bouwbesluit ISOVO, Stb 1988, 585
3. Stb. 1998, 618
4. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.58 (afd. 4.10, gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval,
nieuwbouw)
Geschiedenis
In het Plan van aanpak duurzaam bouwen (1994/1995) is aangegeven dat gescheiden
inzamelen van huishoudelijk afval in woongebouwen niet goed mogelijk is en dat
maatregelen nodig zijn om de belemmeringen weg te nemen [1].
Vanaf 1 januari 1999 geldt de eis dat een woongebouw moet beschikken over een ruimte
waar huishoudelijk afval gescheiden kan worden opgeslagen [2].
Motivatie
Doel van het voorschrift is het wegnemen van belemmeringen voor het gescheiden
inzamelen van afval door bewoners van een woongebouw. Het gescheiden inzamelen van
huishoudelijk afval is een verplichting op grond van de wet Milieubeheer.
Bronnen
1. Kamerstukken II 1994/1995, nr 24280, nr 1
2. Stb. 1998, 531
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Historie art. 4.59 (gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval,
nieuwbouw)
Geschiedenis
In het Plan van aanpak duurzaam bouwen (1994/1995) is aangegeven dat gescheiden
inzamelen van huishoudelijk afval in woongebouwen niet goed mogelijk is en dat
maatregelen nodig zijn om de belemmeringen weg te nemen [1].
Vanaf 1 januari 1999 geldt de eis dat een woongebouw moet beschikken over een ruimte
waar huishoudelijk afval gescheiden kan worden opgeslagen [2].
Motivatie
Lid 1
Een gemeenschappelijke opslagruimte wordt niet nodig gevonden indien beschikt kan
worden over een goed bereikbare, geschikte bergruimte.
Lid 2
De eisen zijn afgestemd op de aanwezigheid van twee vuilcontainers (clico’s) per
woning. De afmetingen zijn gebaseerd op onderzoek door TNO [1].
Bronnen
1. TNO Rapport 94-BKR-R1022
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Historie art. 4.60 (gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval,
nieuwbouw)
Geschiedenis
In het Plan van aanpak duurzaam bouwen (1994/1995) is aangegeven dat gescheiden
inzamelen van huishoudelijk afval in woongebouwen niet goed mogelijk is en dat
maatregelen nodig zijn om de belemmeringen weg te nemen [1].
Vanaf 1 januari 1999 geldt de eis dat een woongebouw moet beschikken over een ruimte
waar huishoudelijk afval gescheiden kan worden opgeslagen [2].
Motivatie
Lid 1
Het wordt als onredelijk ervaren als huishoudelijk afval via een andere woning afgevoerd
zou moeten worden.
Lid 2
De loopafstand mag geen beletsel vormen [3]. De eis is functioneel geredigeerd.
Lid 3
Grotere hoogteverschillen zijn met een vuilcontainer moeilijk te overbruggen.
Bronnen
1. Kamerstukken II 1994/1995, nr 24280, nr 1
2. Stb. 1998, 531
3. TNO Rapport 94-BKR-R1022
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Historie art. 4.61 (gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval,
nieuwbouw)
Geschiedenis
In het Plan van aanpak duurzaam bouwen (1994/1995) is aangegeven dat gescheiden
inzamelen van huishoudelijk afval in woongebouwen niet goed mogelijk is en dat
maatregelen nodig zijn om de belemmeringen weg te nemen [1].
Vanaf 1 januari 1999 geldt de eis dat een woongebouw moet beschikken over een ruimte
waar huishoudelijk afval gescheiden kan worden opgeslagen [2].
Motivatie
Om vandalisme en brandstichting tegen te gaan is voorgeschreven dat de deur van de
opslagruimte uitsluitend met een sleutel kan worden geopend [3].
Bronnen
1. Kamerstukken II 1994/1995, nr 24280, nr 1
2. Stb. 1998, 531
3. TNO Rapport 94-BKR-R1022
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Historie art. 4.62 (afdeling 4.11, Stallingsruimte voor fietsen, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften met betrekking tot stallingsruimten voor fietsen is gebaseerd op een
functionele eis uit de oude MBV (artikel 258). In het Bouwbesluit van 1992 was de eis
afhankelijk gesteld van de gebruiksoppervlakte en onafhankelijk van de bezettingsgraadklasse [1].
Per 1 januari 2003 is de eis gekoppeld aan de bezettingsgraadklasse [2].
Per 1 september 2005 is de eis voor logiesfuncties vervallen [3].
Motivatie
De met betrekking tot fietsenstallingen eisen worden mede van belang geacht om de
automobiliteit terug te dringen. De voorschriften zijn een nadere uitwerking van het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (Kamerstukken II, 1989/90, 20 922, nr. 16)
[4]. Het beleid is er op gericht het gebruik van de fiets naar het werk te stimuleren
teneinde de automobiliteit terug te dringen. Om deze reden moet er vooral bij kantoren,
fabrieken en werkplaatsen voldoende stallingruimte voor fietsen aanwezig zijn.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2002, 203
3. Stb. 2005, 1
4. Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (Kamerstukken II, 1989/90, 20 922,
nr. 16).
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Historie art. 4.63 (Stallingsruimte voor fietsen, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften met betrekking tot stallingsruimten voor fietsen is gebaseerd op een
functionele eis uit de oude MBV (artikel 258). In het Bouwbesluit van 1992 was de eis
afhankelijk gesteld van de gebruiksoppervlakte en onafhankelijk van de bezettingsgraadklasse [1].
Per 1 januari 2003 is de eis gekoppeld aan de bezettingsgraadklasse [2].
Per 1 september 2005 is de eis voor logiesfuncties vervallen [3].
Motivatie
Met de minimum eisen voor het benodigd oppervlak, die zijn afgestemd op
bezettingsgraadklasse en gebruiksfunctie, wordt voldoende stallingsruimte voor fietsen
zeker gesteld.
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2002, 203
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.64 (Stallingsruimte voor fietsen, nieuwbouw)
Geschiedenis
De voorschriften met betrekking tot stallingsruimten voor fietsen is gebaseerd op een
functionele eis uit de oude MBV (artikel 258). In het Bouwbesluit van 1992 was de eis
afhankelijk gesteld van de gebruiksoppervlakte en onafhankelijk van de bezettingsgraadklasse [1].
Per 1 januari 2003 is de eis gekoppeld aan de bezettingsgraadklasse [2].
Per 1 september 2005 is de eis voor logiesfuncties vervallen [3].
Motivatie
Om redenen van bruikbaarheid mag de stallingsruimte niet te ver van de gebruiksfunctie
gelegen zijn [1].
Bronnen
1. Stb. 2001, 410
2. Stb. 2002, 203
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.65 (afd 4.12, Meterruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
meterruimten overgenomen [1].
Per 1 januari 2003 is uit oogpunt van deregulering geen meterruimte meer vereist voor
telecommunicatievoorzieningen [2] [3].
Per 1 september 2005 gelden aangepaste eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van
meterruimten [3]. Een deel van die eisen is komen te vervallen en een deel is verplaatst
naar de brandveiligheidsvoorschriften in par. 2.20.1.
Motivatie
De aanwezigheid van een meterruimte is gebaseerd op praktische- veiligheids- en privacy
overwegingen. De kosten voor gas, licht en water zijn gebaseerd op het verbruik. Het
verbruik moet daarom gemeten kunnen worden. Een vaste plaats ligt dan voor de hand.
De veiligheid van meet- en verdeelinstallaties werd lange tijd gecontroleerd door de
nutsbedrijven. Concentratie van deze installaties is dan een logische stap.
Tenslotte werd de plaats van de meterruimte uit privacy overwegingen dicht bij de
voordeur gekozen. Later is daar een veiligheidsaspect bijgekomen. De brandweer kan in
geval van nood snel controleren of gas en licht is afgesloten of kan dat alsnog doen,
zonder lange tijd te hoeven zoeken naar de afsluiters.

Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.66 (Meterruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
meterruimten overgenomen [1].
Per 1 januari 2003 is uit oogpunt van deregulering geen meterruimte meer vereist voor
telecommunicatievoorzieningen [2] [3].
Per 1 september 2005 gelden aangepaste eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van
meterruimten [3]. Een deel van die eisen is komen te vervallen en een deel is verplaatst
naar de brandveiligheidsvoorschriften in par. 2.20.1.
Motivatie
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.67 (Meterruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
meterruimten overgenomen [1].
Per 1 januari 2003 is uit oogpunt van deregulering geen meterruimte meer vereist voor
telecommunicatievoorzieningen [2] [3].
Per 1 september 2005 gelden aangepaste eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van
meterruimten [3]. Een deel van die eisen is komen te vervallen en een deel is verplaatst
naar de brandveiligheidsvoorschriften in par. 2.20.1.
Motivatie
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.68 (Meterruimte, nieuwbouw)
VERVALLEN
Geschiedenis
In 2005 zijn de eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van de meterruimte geschrapt
[1].
Motivatie
In het kader van de deregulering is het deel van de eisen dat gemotiveerd was op grond
van privacy overwegingen geschrapt. Het deel van de eisen dat gemotiveerd is op grond
van brandveiligheid is overgeheveld naar paragraaf 2.20.1.
Bronnen
1. Stb. 2005, 1
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Historie art 4.69 (Meterruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
meterruimten overgenomen [1].
Per 1 januari 2003 is uit oogpunt van deregulering geen meterruimte meer vereist voor
telecommunicatievoorzieningen [2] [3].
Per 1 september 2005 gelden aangepaste eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van
meterruimten [3]. Een deel van die eisen is komen te vervallen en een deel is verplaatst
naar de brandveiligheidsvoorschriften in par. 2.20.1.
Motivatie
Wanden, vloeren en plafond van de meterruimte moeten geschikt zijn om de in de
meterruimte geplaatste apparatuur te beschermen tegen regen en sneeuw.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2005, 1
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Historie art. 4.70 (afd. 4.13 Liftschacht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Om een lift veilig en doelmatig te laten functioneren is een liftschacht nodig (oude MBV,
artikel 235).
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.71 (Liftschacht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.72 (Liftschacht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Algemeen
De afmetingen van de ruimte aan de bovenzijde en de ruimte aan de onderzijde van de
schacht is ontleend aan het in 1992 geldende Liftenbesluit I.
Lid 1
Een vrije hoogte onder de laagste vloer is nodig om veilig reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten.
Lid 2
Een vrije hoogte boven de hoogste vloer is nodig om veilig reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten.
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.73 (Liftschachten, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Met de eis is uitvoering gegeven aan artikel 2, derde lid, van de richtlijn 95/16/EG
[2] [3].
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.74 (Liftschacht, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Men is beducht geweest voor het ontstaan van kortsluiting. Voor gesloten liftschachten
kan het zijn dat monteurs niet bedacht zijn op vocht. De wijze waarop de waterdichtheid
van gevels wordt bepaald, wordt toereikend gevonden voor liftschachten (NEN 2778).
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.75 (afd. 4.14 liftmachineruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.76 (liftmachineruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.77 (liftmachineruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.78 (liftmachineruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.79 (liftmachineruimte, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
liftschachten overgenomen [1].
Vanaf 1 juli 1997 gelden voor liften eisen die zijn aangepast aan de Europese richtlijn
Liften [2] [3].
Motivatie
Men is beducht geweest voor het ontstaan van kortsluiting. Voor een gesloten
liftmachineruimte kan het zijn dat monteurs niet bedacht zijn op vocht. De wijze waarop
de waterdichtheid van gevels wordt bepaald, wordt toereikend gevonden voor
liftmachineruimten (NEN 2778).
Bronnen
1. Stb 1991, 680
2. Stb. 1996, 444
3. Richtlijn 95/16/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der LidStaten betreffende liften
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Historie art. 4.80 (par. 4.15.1, Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een
kooktoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
aanrecht en kooktoestel gedeeltelijk overgenomen. In de oude MBV was een aanrecht
voorgeschreven van 0,55 m x 1,65 m en voor een kleine woning (wooneenheid) 0,40 m x
0,70 m. Ook voor het kooktoestel gold een andere oppervlaktemaat. Een eis ten opzichte
van het ‘woonmatje’ was er niet.
De aanwezigheid van een aanrecht is niet meer vereist sinds 1 januari 1999 [1]. Deze
wijziging geschiedde in het kader van het Plan van aanpak duurzaam bouwen. Het idee
bestond dat bewoners vaak, kort nadat het gebouw gereed was gekomen, de keuken
gingen vervangen.
In 2001 [2] is bepaald dat ook in grotere woonfuncties geen individuele opstelplaats
nodig is, maar dat volstaan mag worden met een gemeenschappelijke opstelplaats.
Tevens is onbedoeld het onderwijsvoorschrift dat in de nabijheid van een klaslokaal en
een lerarenkamer een aanrecht aanwezig moet zijn, ongewijzigd overgenomen.
In 2002 [3] is deze bepaling (was lid 6) geschrapt.
Motivatie
De aanwezigheid van een opstelplaats van een aanrecht en een opstelplaats van een
kooktoestel worden als een essentieel deel van een woonfunctie beschouwd.
De eisen die in 1992 werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en
analyses [4] t/m [6].
Bronnen
1. Stb. 1998, 531
2. Stb. 2001, 410
3. Stb. 2002, 203
4. DHV-rapport ’Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
5. DHV-rapport ’Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1989
6. DHV-rapport ’Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit voor Bijzondere
Huisvestingvormen’, 1991
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Historie art. 4.81 (Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Historie art. 4.80
Motivatie
Algemeen
De eisen die in 1992 werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en
analyses [1] en [2].
Lid 1
De aanwezigheid van een opstelplaats van een aanrecht en een opstelplaats van een
kooktoestel worden als een essentieel deel van een woonfunctie beschouwd.
Lid 2
Een individuele opstelplaats is niet noodzakelijk als er al een gemeenschappelijk
verblijfsgebied in de woonfunctie aanwezig is. Er mag dan volstaan worden met een
gemeenschappelijke opstelplaats. Bewoners zijn immers al gewend aan samen wonen en
leven.
Lid 3
De ruimte die nodig is voor de opstelplaatsen, mag in een woning niet ten koste gaan van
de ruimte die nodig is voor een zitgelegenheid.
Lid 4
De ruimte die nodig is voor de opstelplaatsen, mag in een woonwagen niet ten koste gaan
van de ruimte die nodig is voor een zitgelegenheid.
Lid 5
In een horecagelegenheid moet glas- en vaatwerk deugdelijk afgewassen kunnen worden.
De aanwezigheid van een aanrecht was vereist op grond van het voor Bouwbesluit, fase
2, geldende Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet 1964 [3].
Bronnen
1. DHV-rapport ’Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
2. DHV-rapport ’Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1989
3. Stb. 1968, 268
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Historie art. 4.82 (Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel,
nieuwbouw)
Geschiedenis
Historie art. 4.80
Motivatie
De eisen die in 1992 werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en
analyses [1] en [2].
Bronnen
1. DHV-rapport ’Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit’, 1987
2. DHV-rapport ’Praktijktoetsing van de voorstellen voor woontechnische
bepalingen in het Bouwbesluit’, 1989
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Historie art. 4.83 (par. 4.15.2, Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een
kooktoestel, bestaande bouw)
Geschiedenis
De aanwezigheid van een aanrecht is niet meer vereist sinds 1 januari 1999 [1]. Deze
wijziging geschiedde in het kader van het Plan van aanpak duurzaam bouwen.
Historie art. 4.80
Motivatie
De aanwezigheid van een opstelplaats van een aanrecht en een opstelplaats van een
kooktoestel worden als een essentieel deel van een woonfunctie beschouwd.
De eisen die in 1992 werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en
analyses [2] en [3].
Bronnen
1. Stb. 1998, 531
2. ’Uitgangspunten voor woontechnische minimumeisen bij woningverbetering’,
MVRO, 1977
3. DHV -rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande
woningen’, 1989
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Historie art. 4.84 (Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Historie art. 4.80
Motivatie
De eisen die in 1992 werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en
analyses [1] en [2].
Bronnen
1. ’Uitgangspunten voor woontechnische minimumeisen bij woningverbetering’,
MVRO, 1977
2. DHV -rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande
woningen’, 1989
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Historie art. 4.85 (Opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel,
bestaande bouw)
Geschiedenis
Historie art. 4.80
Motivatie
De eisen die in 1992 werden ingevoerd, zijn gebaseerd op uitgebreide inventarisaties en
analyses [1] en [2].
Bronnen
1. ’Uitgangspunten voor woontechnische minimumeisen bij woningverbetering’,
MVRO, 1977
2. DHV -rapport ‘Woontechnische bepalingen in het Bouwbesluit bestaande
woningen’, 1989
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Historie art. 4.86 (par. 4.16.1, Opstelplaats voor een stooktoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen overgenomen [1].
Motivatie
De aanwezigheid van een opstelplaats voor een stooktoestel, zodat verwarmingsapparatuur kan worden geplaatst, wordt voor de meeste gebruiksfuncties essentieel
geacht.
De eisen die aan de opstelplaats worden gesteld, lijken in belangrijke mate ingegeven
door veiligheidsoverwegingen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.87 (Opstelplaats voor een stooktoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen overgenomen. In tegenstelling tot de oude MBV ( artikel 120 en artikel
121) is er toen echter uitgegaan van een centraal stooktoestel: een CV-ketel of een
zogenaamde moederhaard. Dit had tot gevolg dat met één vereiste opstelplaats voor een
stooktoestel kon worden volstaan
Motivatie
In elke gebruiksfunctie waarin mensen verblijven zal verwarming nodig zijn. Daarom is
een opstelplaats voor een stooktoestel nodig, tenzij er een aansluiting voorzien is op een
publieke voorziening.
Uitgezonderd is de industriefunctie en de logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw.
Sommige van die gebouwtjes worden alleen ’s zomers gebruikt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.88 (Opstelplaats voor een stooktoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen overgenomen [1].
Motivatie
Lid 2
Het wordt gevaarlijk geacht als open vuur (open verbrandingstoestel) aanwezig is in een
garage of een opslagplaats van brandbare stoffen.
Lid 4
De grenswaarde van 130 kW hangt samen met een aantal zogenoemde 8.40-AMvB’s op
grond van de Wet Milieubeheer.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.89 (Opstelplaats voor een stooktoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen overgenomen [1].
Motivatie
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.90 (par. 4.16.2, Opstelplaats voor een stooktoestel, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen (oude MBV artikel 312) overgenomen [1].
Motivatie
De aanwezigheid van een opstelplaats voor een stooktoestel, zodat verwarmingsapparatuur kan worden geplaatst, wordt voor de meeste gebruiksfuncties essentieel
geacht.
De eisen aan die aan de opstelplaats worden gesteld, lijken in belangrijke mate ingegeven
door veiligheidsoverwegingen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.91 (Opstelplaats voor een stooktoestel, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen (oude MBV artikel 312) overgenomen [1].
Motivatie
In elke gebruiksfunctie waarin mensen verblijven zal verwarming nodig zijn. Daarom is
een opstelplaats voor een stooktoestel nodig. Tenzij er een aansluiting voorzien is op een
publieke voorziening.
Uitgezonderd is de industriefunctie en de logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw.
Sommige van die gebouwtjes worden alleen ’s zomers gebruikt.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.92 (Opstelplaats voor een stooktoestel, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen (oude MBV artikel 312) overgenomen [1].
Motivatie
Lid 4
De grenswaarde van 160 kW hangt samen met een aantal zogenoemde 8.40-AMvB’s op
grond van de Wet Milieubeheer.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.93 (Opstelplaats voor een stooktoestel, bestaande bouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen (oude MBV artikel 312) overgenomen [1].
Motivatie
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.94 (par. 4.17, Opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatertoestellen overgenomen [1].
Motivatie
De aanwezigheid van een opstelplaats voor een warmwatertoestel, voor het verwarmen
van water, wordt voor een aantal gebruiksfuncties essentieel geacht. Echter minder dan
voor de opstelplaats van een stooktoestel.
De eisen aan die aan de opstelplaats worden gesteld, lijken in belangrijke mate ingegeven
door veiligheidsoverwegingen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.95 (Opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
stooktoestellen (oude MBV, artikel 131 en artikel 133) overgenomen [1].
Motivatie
Voor een aantal gebruiksfuncties wordt het belangrijk gevonden dat er een opstelplaats
voor een warmwatertoestel aanwezig is. Tenzij aangesloten kan worden op een publieke
voorziening.
De keuze van de gebruiksfuncties waar een opstelplaats aanwezig moet zijn lijkt
ingegeven door wat in de praktijk gebruikelijk is.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.96 (Opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatertoestellen overgenomen [1].
Motivatie
Lid 2
Het wordt gevaarlijk geacht als open vuur (open verbrandingstoestel) aanwezig is in een
garage of een opslagplaats van brandbare stoffen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 4.97 (Opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de traditionele eisen met betrekking tot
warmwatertoestellen overgenomen [1].
Motivatie
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.1 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index It alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen. Ten overvloede wordt gemeld dat deze eisen ook van toepassing zijn voor
verbouw en tijdelijke bouw.
Motivatie
Traditioneel worden gebouwen gedurende minstens de helft van het jaar verwarmd. De
verwarming moet de warmte aanvullen die het gebouw verliest. Beperking van het
warmteverlies vermindert het brandstofverbruik en verlaagt de stookkosten. Vermindering van
brandstofgebruik is goed voor het peil van de brandstofvoorraad op aarde en matigt de
wereldwijde klimaatverandering.
Het warmteverlies van een gebouw bestaat uit drie warmtestromen:
1. via convectie, geleiding en straling ontsnapt warmte door de gesloten delen van de
omhulling - dit wordt transmissie genoemd,
2. met de luchtverversing komt koude lucht van buiten naar binnen en wordt warme lucht
naar buiten afgevoerd, en
3. via openingen, kieren en naden in de omhulling komt koude lucht binnen en verdwijnt
warme lucht naar buiten - dit wordt infiltratie genoemd.
Artikelen 5.1 tot en met 5.7 zijn gericht op het beperken van de eerste warmtestroom; artikelen
5.8 tot en met 5.10 zijn gericht op het beperken van de tweede warmtestroom.
N.B. Indirect leveren de eisen aan de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte
(artikel 3.27) en aan de energieprestatie-coëfficiënt (artikel 5.12) ook een bijdrage aan de
beperking van warmteverliezen via de eerste warmtestroom.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.2 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen.
Motivatie
Thermische isolatie
Lid 1
Er wordt van uitgegaan dat verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten worden verwarmd.
De hoogte van de eis is zodanig dat de kosten van de isolatie in elk geval kunnen worden
terugverdiend via verlaging van de stookkosten.
Lid 2
Dit lid is opgenomen omdat een ‘vloer boven een kruipruimte’ niet valt onder de definitie van
‘uitwendige scheidingsconstructie’.
Lid 3
De isolatie-eis geldt ook voor een scheiding tussen een verwarmde ruimte en een niet
verwarmde ruimte. Een ruimte die niet wordt verwarmd voor het verblijven van mensen wordt
beschouwd als een niet verwarmde ruimte. Een voorbeeld daarvan is een garage van een
woning, die vorstvrij wordt gehouden.
Lid 4
Door de beperkte afmetingen van een woonwagen is ook de dikte van toe te passen
isolatielagen beperkt.
Lid 5
Een ruimte van een industriefunctie, die niet wordt verwarmd, hoeft niet geïsoleerd te zijn. Een
ruimte die niet wordt verwarmd voor het verblijven van mensen, maar voor een ander doel,
wordt beschouwd als een niet verwarmde ruimte.
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Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.3 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen.
Motivatie
Thermische isolatie
Lid 1
Traditioneel is de warmteweerstand van ramen deuren en kozijnen lager dan van wanden en
daken. In het algemeen zijn de kosten van het isoleren hoger. Rekening houden met de
terugverdientijd via lagere stookkosten leidt dus tot een lagere isolatie-eis.
De warmteweerstand van enkel glas is praktisch gesproken gelijk aan nul. Het warmteverlies
door enkel glas wordt feitelijk bepaald door de convectie- en stralings-weerstanden. In de
warmtedoorgangscoëfficiënt zijn deze weerstanden verrekend. Om aan de vereiste waarde te
kunnen voldoen is toepassing van ten minste dubbelglas noodzakelijk.
Lid 2
Omdat voor woonwagens geen energieprestatie-eisen gelden, die ervoor zouden kunnen zorgen
dat een beperkt deel van de uitwendige scheidingsconstructie uit deuren en ramen bestaat, is
een dergelijke beperking in dit lid vastgelegd [2].
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 5.4 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen.
Motivatie
Thermische isolatie
Dit artikel biedt voor woonwagens meer ontwerpvrijheid, omdat niet aan de eis van artikel 5.3,
tweede lid, hoeft te worden voldaan, zodat er meer ramen en deuren kunnen worden toegepast,
onder voorwaarde dat de grotere warmteverliezen door de ramen en deuren worden
gecompenseerd door lagere warmteverliezen door de wanden, de vloer en het dak.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.5 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen.
Motivatie
Een ventilatierooster kan beschouwd worden als een onderdeel van de uitwendige
scheidingsconstructie. Omdat de warmteweerstand van een metalen schuifrooster praktisch te
verwaarlozen is, kan het rooster niet voldoen aan de normale eisen. Ook bijvoorbeeld een
metalen deurklink voldoet normaliter niet aan die eisen.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.6 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen.
Motivatie
Lid 1
Lid 1 regelt dat de ontheffing die voor de warmteweerstand van de uitwendige
scheidingsconstructie, niet zijnde ramen en deuren, bij een verbouwing kan worden verleend,
niet verder gaat dan 1,2 m².K/W. Deze waarde is zonder onevenredige kosten bereikbaar met
constructies die nauwelijks afwijken van de bestaande.
Lid 2
Bij gehele vernieuwing is er nooit reden voor ontheffing.
Lid 3
Lid 3 regelt dat de ontheffing die voor de warmteweerstand van de uitwendige
scheidingsconstructie, niet zijnde ramen en deuren, bij een verbouwing van een woonwagen
kan worden verleend, niet verder gaat dan 1 m².K/W. Deze waarde is zonder onevenredige
kosten bereikbaar met constructies die nauwelijks afwijken van de bestaande.
Lid 4
Lid 4 regelt dat de ontheffing die voor de thermische isolatie-index bij een verbouwing van een
woonwagen kan worden verleend, niet verder gaat dan 4. Deze waarde is zonder onevenredige
kosten bereikbaar met constructies die nauwelijks afwijken van de bestaande.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.7 (thermische isolatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de min of meer traditionele eisen voor
thermische isolatie overgenomen [1]. Tot 15 december 1995 kende het Bouwbesluit een
regeling voor de thermische isolatie van gebouwen in de vorm van een ondergrens aan de
thermische isolatie-index van een gebouw (woningen: It = 14), en overigens een ondergrens
aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (woningen: Rc = 2,5 m2K/W)
met onderscheidende waarde voor ramen en deuren (Rc = 0,11 m2K/W), voor zover de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de gebruiksoppervlakte.
Vanaf 15 december 1995 is de ondergrens aan de thermische isolatie-index alleen nog van
toepassing op woonwagens. Vanaf deze zelfde datum is een ondergrens voor de
energieprestatiecoëfficiënt ingevoerd ter vervanging van de ondergrens aan de thermische
isolatie-index, zoals in de artikelen 5.12 tot en met 5.14 is behandeld. Daarnaast is een
ondergrens aan de warmteweerstand van uitwendige scheidingsconstructies (Rc = 2,5 m2K/W)
en een bovengrens aan de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren (U = 4,2 W/m2K)
opgenomen.
Motivatie
Artikel 5.7 regelt dat voor niet permanente bouwwerken kan worden volstaan met een
warmteweerstand van 1,3 m².K/W, in plaats van 2,5. Bij niet permanente bouwwerken is de
periode waarin de kosten van isolatie kunnen worden terugverdiend immers korter.
Bronnen
1. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.8 (afd. 5.2, Beperking luchtdoorlatendheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
De MBV (art 200) [1] geeft aan dat “nadere eisen” gesteld kunnen worden met
betrekking tot de tochtdichtheid van ramen en deuren in verband met de beperking van
warmteverliezen.
In NEN 2686 [2] is warmteverlies door tocht omgezet in een eis aan de
luchtvolumestroom. Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen uit deze
norm overgenomen [3] in het besluit zelf.
Motivatie
Doel van de beperking van de luchtdoorlatendheid is het energieverlies als gevolg van
tocht te beperken.
Bronnen
1. Model bouwverordening, 1978
2. NEN 2686, Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethode, 1988
3. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.9 (Beperking luchtdoorlatendheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
De MBV (art 200) [1] geeft aan dat “nadere eisen” gesteld kunnen worden met
betrekking tot de tochtdichtheid van ramen en deuren in verband met de beperking van
warmteverliezen.
In NEN 2686 [2] is warmteverlies door tocht omgezet in een eis aan de
luchtvolumestroom. Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn de eisen uit deze
norm overgenomen [3] in het besluit zelf.
Motivatie
Algemeen
Doel van de beperking van de luchtdoorlatendheid is het energieverlies als gevolg van
tocht te beperken.
Lid 1
De eis van een luchtvolumestroom van niet meer dan 0,2 m3/s is van toepassing verklaard
op verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van alle gebruiksfuncties. De herkomst
van de getalswaarde is niet gevonden.
Lid 2
Voor en woonwagen wordt uit praktische overwegingen geen onderscheid naar
verschillende ruimten gemaakt.
Lid 3
Uitzondering voor een industriefunctie waarin niet voor personen wordt verwarmd.
Lid 4
De eis is bedoeld voor een gebouw als geheel en niet voor afzonderlijke gebruiksfuncties
als die in één gebouw liggen.
Bronnen
1. Model bouwverordening, 1978
2. NEN 2686, Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethode, 1988
3. Stb. 1991, 680
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Historie art. 5.10 (Beperking van luchtdoorlatendheid, nieuwbouw)
Geschiedenis
Op grond van art 6 van de Woningwet [1] kunnen B&W bij verbouw ontheffing
verlenen.
In art 1.11 van Bb 2003 [2] is bepaald dat ontheffing verleend kan worden:
• tot het niveau van bestaande bouw;
• tenzij in het Bb is vastgelegd dat geen ontheffing mag worden verleend.
Motivatie
Het wordt niet verantwoord geacht bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk
vrijstelling te verlenen met betrekking tot de luchtdoorlatendheid.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie art. 5.11 (afd. 5.3, Energieprestatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
De eisen met betrekking tot energieprestatie zijn een invulling van de notitie Duurzaam
Bouwen die in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan zijn opgesteld, in
samenhang met het NMP2 en de Vervolgnota Energiebesparing [1,2,3].
Motivatie
Doel van de eis is energiebesparing. De gedachte is dat er meer energie bespaard kan
worden door een eis aan het energieverbruik van een gebruiksfunctie als geheel te stellen
dan door thermische isolatie en luchtdoorlatendheid alleen bereikt kan worden. Door
DHV en Bouwcentrum is daar nader onderzoek naar gedaan [4,5].
Doordat de eis gesteld is aan de gebruiksfunctie, heeft de ontwerper een maximale
vrijheid om te bepalen hoe hij aan de eis kan voldoen.
Bronnen
1. Kamerstukken II 1989/90, 21137, nr 23;
2. Kamerstukken 1993-1994, 23560, nrs 1-2;
3. Kamerstukken 1993-1994, 23561, nrs 1-2
4. DHV, Kosteneffectstudie grenswaarde energieprestatiecoëfficient utiliteitsbouw,
november 1994
5. Bouwcentrum Advies BV Energieprestatie referentiewoningen, rapportnummer
17757, november 1994
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Historie art. 5.12 (Energieprestatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
De eisen met betrekking tot energieprestatie zijn een invulling van de notitie Duurzaam
Bouwen die in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan zijn opgesteld, in
samenhang met het NMP2 en de Vervolgnota Energiebesparing [1,2,3].
Motivatie
Algemeen
Met behulp van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is het mogelijk het relatieve
energieverbruik van gebruiksfunctie in één getal vast te leggen. Per gebruiksfunctie is de
toelaatbare EPC waarde vastgelegd. Door verlaging van toelaatbare EPC waarde kan
eenvoudig invulling gegeven worden aan het beleidstreven om het energieverbruik terug
te dringen.
Lid 1
Algemene eis voor gebruiksfuncties. De getalswaarde van de EPC voor de verschillende
gebruiksfuncties is herhaaldelijk aangescherpt.
Lid 2
Indien meer overeenkomstige gebruiksfuncties in één gebouw liggen, wordt geen eis
gesteld aan de individuele gebruiksfunctie, maar aan het gebouw als geheel
(woongebouw, cellengebouw, logiesgebouw).
Lid 3
Veel gebouwen bevatten een combinatie van gebruiksfuncties. Er wordt in die gevallen
een eis gesteld aan het gebouw in plaats van de afzonderlijke gebruiksfuncties.
Compensatie tussen gebruiksfuncties is mogelijk.
Bronnen
1. Kamerstukken II 1989/90, 21137, nr 23;
2. Kamerstukken 1993-1994, 23560, nrs 1-2;
3. Kamerstukken 1993-1994, 23561, nrs 1-2
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Historie art. 5.13 (Energieprestatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
De eisen met betrekking tot energieprestatie zijn een invulling van de notitie Duurzaam
Bouwen die in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan zijn opgesteld, in
samenhang met het NMP2 en de Vervolgnota Energiebesparing [1,2,3].
Motivatie
Algemeen
Met behulp van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is het mogelijk het relatieve
energieverbruik van gebruiksfunctie in één getal vast te leggen. Per gebruiksfunctie is de
toelaatbare EPC waarde vastgelegd. Door verlaging van toelaatbare EPC waarde kan
eenvoudig invulling gegeven worden aan het beleidstreven om het energieverbruik terug
te dringen.
Bepalingsmethoden
Bij het bepalen van de energieprestatie-coëfficiënt van een gebouw is in het Bouwbesluit
verwezen naar NEN 5128 en NEN 2916. De historische ontwikkeling van deze normen
wordt hieronder nader toegelicht.
NEN 5128, "Energieprestatie van woningen en woongebouwen. Bepalingsmethode", NNI,
Delft, september 1994, inclusief wijzigingsblad A2 van mei 1997
Achtergrondinformatie is gegeven in [4,5].
NEN 2916, "Energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Bepalingsmethode", NNI, Delft,
september 1994
Er is geen basisdocument als achtergrond beschikbaar. Wel zijn er verschillende
documenten [6 t/m13] beschikbaar die over deze norm handelen, maar genoemde
documenten bevatten niet noodzakelijkerwijze de meest recente gegevens. Daartoe dienen
de normcommissiestukken te worden geraadpleegd.
NEN 2916, Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsmethode, NNI, Delft,
tweede druk, mei 1997
Achtergrondinformatie is te vinden in de werkdocumenten van normcommissie 3517416.
NEN 5128, Energieprestatie van woningen en woongebouwen - Bepalingsmethode, 2e
druk, december 1998, incl. wijzigingsblad A1, maart 1999.
Achtergrondinformatie is gegeven in [14 t/m 24]. In [16] is een overzicht gegeven van de
achtergronden en uitgangspunten bij de herziening in de jaren 1996-1998
NEN 5128, "Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode",
NEN, Delft, december 2001.
Het voorblad van de norm geeft de nodige achtergrondinformatie. De wijzigingen
betreffen met name de overheveling van warmtetransmissieberekening naar NEN 1068
en gelijktijdige invoering van de verrekening van koudebruggen.
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NEN 2916, "Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode", NEN, Delft,
december 2001, inclusief wijzigingsblad C1, juni 2002.
Een overzicht van de achtergronden en uitgangspunten bij de herziening van
NEN 2916:2001 is gegeven in [25].
NEN 5128, "Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode",
NEN, Delft, maart 2004, , inclusief correctieblad C1, december 2004
Een overzicht van de achtergronden en uitgangspunten bij de herziening in de jaren 20022004 is gegeven in [26].
NEN 2916, "Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode", NEN, Delft,
december 2004.
Een overzicht van de achtergronden en uitgangspunten bij de herziening van
NEN 2916:2004 is gegeven in [27].
Lid 1
Geeft aan dat de EPC voor woningen en niet in logiesgebouw gelegen logiesfunctie
bepaald moet worden met NEN 5128.
Lid 2
Voor andere gebruiksfuncties wordt de EPC bepaald met NEN 2916.
Bronnen
1. Kamerstukken II 1989/90, 21137, nr 23;
2. Kamerstukken 1993-1994, 23560, nrs 1-2;
3. Kamerstukken 1993-1994, 23561, nrs 1-2
4. Dijk, H.A.L. van, "Basisdocument bepalingsmethode energieprestatie woningen",
TNO Bouw rapport 93-BBI-R1007, mei 1993. Geeft een overzicht van de
achtergronden en uitgangspunten bij de totstandkoming van de ontwerpversie van
NEN 5128:1994
5. Dijk, H.A.L. van, "Aanvulling op basisdocument bepalingsmethode energieprestatie
woningen", TNO Bouw rapport 94-BBI-R0871, juli 1994. Geeft een aanvulling bij
de definitieve versie van NEN 5128:1994
6. Ham, ir. E.R. van den, M.J. Linssen, Bepaling benuttingsfactoren voor
warmtebronnen en vrije koeling t.b.v. ontwerp NEN 2916, CDC, Nijmegen, 10
november 1992. Normcommissie 3517416 doc.92/20?
7. T. Haartsen en E. van den Ham, "The model for cooling in the Dutch standard
NEN 2916" (approximate title), EPIC conference Lyon, 1996
8. G. Meerdink, A.M.S. Weersink, "Waardering van daglichttoetreding in gebouwen",
DGMR rapport M.91.390.I, Normcommissie 3517416 doc. 94/35, 19 augustus 1994
9. Deerns, "Afleiding systeemrendementen voor verwarming en koeling bij
klimaatinstallaties ten behoeve van NEN 2916..", Rapport 19130/02, Rijswijk, 16
november 1992. Normcommissie 3517416 doc. 92/69
10. Deerns, "Afleiding bepalingsmethode energiegebruik door ventilatoren ten behoeve
van NEN 2916..", Rijswijk, 24 november 1992. Normcommissie 3517416 doc.
92/70
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11. Deerns, "Energiegebruik liften", Rijswijk, 28 september 1992. Normcommissie
3517416 doc. 92/71
12. Deerns, "Energiegebruik bevochtigingsinstallatie", Rijswijk, 1 december 1992.
Normcommissie 3517416 doc. 92/72
13. E.R. van den Ham en M.J. Linssen, "Bepaling benuttingsfactoren voor
warmtebronnen en vrije koeling t.b.v. Ontwerp NEN 2916", CDC rapport,
Nijmegen, 10 november 1992
14. H.A.L. van Dijk, "Basisdocument Wijziging energieprestatie Woningen, TNO
rapport 98-BBI-R0385, Delft, december 1998.
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Historie art. 5.14 (Energieprestatie, nieuwbouw)
Geschiedenis
Op grond van art 11 van de Woningwet [1] kunnen B&W bij verbouw ontheffing
verlenen.
In art 1.11 van Bb 2003 [2] is nader bepaald dat ontheffing verleend kan worden:
• tot het niveau van bestaande bouw;
• tenzij in het Bb is vastgelegd dat geen ontheffing mag worden verleend.
Motivatie
Lid 1
Het wordt niet verantwoord geacht bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk
vrijstelling te verlenen met betrekking tot de EPC waarde.
Lid 2
Het wordt niet verantwoord geacht bij het gedeeltelijk vernieuwen of vergroten
aanpassingen te eisen die betrekking hebben op het bouwwerk als gheel.
Bronnen
1. Stb. 1991, 439
2. Stb. 2001, 410
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Historie MR afdeling 1.2 (NEN)
Geschiedenis
Vanaf 1992 verwees het Bouwbesluit voor de bouwtechnische voorschriften voor gas, water en
elektriciteit of noodstroom naar de model aansluitvoorwaarden van de koepelorganisaties ven
de nutsbedrijven.
Per1 januari 2003 verwijst het Bouwbesluit niet meer naar de model aansluitvoorwaarden,
maar naar de ministeriële regeling. Deze regeling (Regeling Bouwbesluit 2003) verwijst
voornamelijk naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden, maar geeft ook
zelf enkele voorschriften (leidingdoorvoeren en mantelbuis voor distributieleidingen.
Motivatie
Hoofdstuk 1 is voornamelijk van administratieve aard. Afdeling 1.2 bevat echter eisen die ook
in het Bouwbesluit zelf zouden hebben kunnen staan, hoewel ze eventueel ook kunnen worden
beschouwd als (voornamelijk) administratieve bepalingen. Daarom wordt alleen van afdeling
1.2 de geschiedenis en motivatie behandeld.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR afdeling 4.2 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen, bestaande
bouw)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
Een deel van de bepalingen van afdeling 4.2 is nodig omdat de meeste normen waarnaar wordt
verwezen, niet bedoeld zijn voor toepassing voor bestaande bouw. Een ander deel heeft
betrekking op wijzigingen en aanvullingen op de normtekst.
Alleen van de laatst bedoelde bepalingen wordt de geschiedenis en motivatie behandeld.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.3 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een nieuwe installatie ‘achter de meter’. In principe is gekozen voor
verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Hier worden ook bouwkundige voorzieningen vereist (leidingdoorvoeren en mantelbuis voor
distributieleidingen) om een veilige invoering mogelijk te maken van de distributieleiding
(vóór de meter).
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.4 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een bestaande installatie ‘achter de meter’. In principe is gekozen voor
verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.5 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een nieuwe en een bestaande installatie ‘achter de meter’. In principe is
gekozen voor verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.6 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een nieuwe installatie ‘achter de meter’. In principe is gekozen voor
verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Hier worden ook bouwkundige voorzieningen vereist (leidingdoorvoeren en mantelbuis voor
distributieleidingen) om een veilige invoering mogelijk te maken van de distributieleiding
(vóór de meter).
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.7 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een bestaande installatie ‘achter de meter’. In principe is gekozen voor
verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.8 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een nieuwe installatie ‘achter de meter’. In principe is gekozen voor
verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 1.9 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR afdeling 1.2.
Motivatie
De eisen gelden voor een bestaande installatie ‘achter de meter’. In principe is gekozen voor
verwijzing naar dezelfde normen als de model aansluitvoorwaarden deden.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 2.1 (brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen)
Geschiedenis
Al vanaf de invoering van het Bouwbesluit in 1992 bevat het Bouwbesluit eisen voor ruimten,
bestemd voor of mede bestemd voor de opslag van brandbare, brandbevorderende en bij brand
gevaar opleverende stoffen. Daarbij is bepaald dat bij ministeriële regeling is aangegeven
welke stoffen beschouwd moeten worden als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar
opleverend. De oorspronkelijke ministeriële regelingen op dit gebied zijn inmiddels vervangen
door de Regeling Bouwbesluit 2003.
Op 1 januari 2003 is de lijst met gevaarlijke stoffen als gevolg van de afstemming van de
bouwvoorschriften met de arbovoorschriften uitgebreid met de voor de gezondheid schadelijke
stoffen als genoemd in het toen nieuwe artikel 2.146, elfde lid, van het Bouwbesluit.
Motivatie
Volgens Bouwbesluit, artikel 2.105, lid 8, moet een ruimte die is bestemd voor het opslaan van
brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen, op zichzelf een
brandcompartiment zijn.
Via de gemeentelijke bouwverordening worden gebruiksvoorschriften gegeven, die verbieden
om dergelijke stoffen in een andere ruimte op te slaan.
Twee overwegingen hebben geleid tot de keuze voor regelgeving op ministerieel niveau op dit
punt. In de eerste plaats bestaat op dit moment nog te weinig inzicht en kennis omtrent de
gevaarsaspecten van bepaalde stoffen. Zowel in eigen land als in EG-verband vindt hiernaar
nog onderzoek plaats. Dit betekent dat op het moment van voltooiing van het Bouwbesluit op
dit punt geen voorschriften beschikbaar waren. Aangezien het verre van opportuun zou zijn
geweest in verband met de totstandkoming van dergelijke voorschriften de inwerkingtreding
van het Bouwbesluit aan te houden, is gekozen voor het regelen van deze materie bij
ministeriële regeling. Flexibiliteitsoverwegingen vormen het tweede motief. In de toekomst
beschikbare kennis kan bij ministeriële regeling in een zo kort mogelijk tijdsbestek ingepast
worden in het geheel aan bouwtechnische voorschriften. Daarbij speelt mede een rol dat door
de snelle ontwikkelingen van de stand der techniek op dit terrein het niet geheel denkbeeldig is
dat eenmaal geformuleerde eisen op het terrein van het gevaar van materialen binnen relatief
korte tijd worden aangepast ten gevolge van veranderde of nieuwe inzichten. Bij ministeriële
regeling kan op dergelijke nieuwe inzichten snel worden ingespeeld [1].
Of de opslag in een afzonderlijk brandcompartiment noodzakelijk is, is afhankelijk van de
hoeveelheid van één zo’n stof of van meer stoffen tezamen, die moet worden opgeslagen. Om
welke hoeveelheden het gaat, is onderwerp van regeling van de gemeentelijke
bouwverordening [1].
In Bouwbesluit, artikel 2.146, lid 11, wordt een eis gesteld aan een ruimte die is bestemd voor
het opslaan van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende of voor de
gezondheid schadelijke stoffen. Zowel vanuit ruimtes waar wordt gewerkt met giftige of zeer
giftige stoffen, of vanuit een ruimte waar die stoffen worden opgeslagen, moeten de aanwezige
personen in geval van een calamiteit snel en veilig kunnen vluchten [2].
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Bronnen
1. Stcrt. 1997, 142
2. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 2.2 (beperking van formaldehyde)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in een ministeriële regeling eisen gesteld ter
beperking van formaldehyde in de binnenlucht (Regeling Bouwbesluit schadelijke materialen).
De oorspronkelijke ministeriële regeling is inmiddels vervangen door de Regeling Bouwbesluit
2003.
Motivatie
Bij de eis is de grenswaarde van 120 μg/m3 als in absolute zin maximaal toelaatbare
concentratie in de binnenlucht, bij een binnenluchttemperatuur van 23° C en een relatieve
luchtvochtigheid van 50 %, als uitgangspunt genomen [1]. Deze waarde heeft ook ten
grondslag gelegen aan het Spaanplaatbesluit (Stb 1986, 517).
De in dit artikel gegeven eisen leiden bij een binnenluchttemperatuur en een relatieve
luchtvochtigheid als eerder bedoeld, tot een absolute concentratie aan formaldehyde afkomstig
uit constructie-onderdelen in een verblijfsgebied van 50 μg/m3, echter in een verblijfsgebied
van een woonwagen van 70 μg/m3 [1].
Zie verder [2] [3] en [4].
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
2. Wonen in een gezond binnenmilieu, Bouwcentrum, Rotterdam, 1988.
3. Formaldehyde metingen in woonwagens, Centrum voor Onderzoek en Technisch
Advies, Haarlem, 1990.
4. Bouwbesluit: Regeling formaldehyde voor alle gebouwen. Hoofdstuk: Eisen en
bepalingsmethoden voor formaldehyde ten gevolge van bouwmaterialen, TNO Bouw
(rapport B92-0468), Delft, 1995
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Historie MR art. 2.3 (beperking van formaldehyde)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 zijn in een ministeriële regeling eisen gesteld ter
beperking van formaldehyde in de binnenlucht (Regeling Bouwbesluit schadelijke materialen).
De oorspronkelijke ministeriële regeling is inmiddels vervangen door de Regeling Bouwbesluit
2003.
Motivatie
Uit onderzoek van TNO Bouw (rapport B-92-0468) is gebleken dat de afgifte van formaldehyde uit een bouwmateriaal varieert met de temperatuur en met de relatieve vochtigheid
van de lucht. Om de concentratie aan formaldehyde in een verblijfsgebied
van een gebruiksfunctie onder alle omstandigheden te kunnen meten, is de grenswaarde van de
toelaatbare concentratie afhankelijk gesteld van de temperatuur en de relatieve vochtigheid.
[1].
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 2.4 (beperking van formaldehyde)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.3.
Motivatie
Zie Historie MR art. 2.3.
Bronnen
Zie Historie MR art. 2.3.
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Historie MR art. 2.5 (beperking van asbest)
Geschiedenis
Per 1 april 1998 zijn eisen in werking getreden met betrekking tot asbest voor nieuwbouw [1]
en per 1 september 2005 ook voor bestaande bouw [2]
Motivatie
Lid 1
Het voorschrift dient de toepassing van asbestbevattende materialen in bouwwerken door
particulieren onmogelijk te maken [1].
Dit artikel bevat de grenswaarde voor de toelaatbare concentratie asbest die gelijk is gesteld
aan de streefwaarde (SW). Bij brief van 13 oktober 1993, heeft de toenmalige minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal medegedeeld dat hij voornemens is voorschriften te geven waarin de voor
het binnenmilieu toelaatbare concentratie van asbestvezels wordt geregeld [3].
Lid 2
Voor de meting van de asbestconcentratie bij bestaande bouw wordt evenals bij nieuwbouw
uitgegaan van het gestelde in de milieukwaliteitsdoelstellingen voor asbest (Kamerstukken
II 1990/1991, 21 137, nr. 86). De grenswaarde voor de bestaande bouw is gebaseerd op een
advies van de Gezondheidsraad in 1988, waarbij is gekozen voor een maximaal toelaatbaar
risico (MTR). Dit advies gaat uit van een maximaal toelaatbaar risiconiveau van 100.000
vezelequivalenten per m3 per jaar (jaargemiddelde) [2].
Zie verder [4].
Bronnen
1. Stcrt. 1998, 77
2. Stcrt. 2005, 163
3. Stcrt. 2002, 241
4. Asbest in gebouwen. Onderzoek ter onderbouwing van een bepalingsmethode conform
het Bouwbesluit om het risico op asbestblootstelling in gebouwen te beoordelen.
Samenvattend eindrapport, TNO Bouw (rapport nr. 96 BKR-R0637), 1996.
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Historie MR art. 3.1 (opvang- en doorstroom-capaciteit)
Geschiedenis
Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 werden in een ministeriële regeling prestatieeisen gegeven met betrekking tot opvang- en doorstroom-capaciteit van vluchtroutes.
Per 1 januari 2003 zijn met de introductie van de bezettingsgraadklassen deze prestatie-eisen
vervangen door een functionele eis [1].
Motivatie
Vluchtroutes moeten voldoende opvang- en doorstroom-capaciteit hebben.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 4.1 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Dit artikel geldt sinds 1 september 2005 [1].
Motivatie
In dit artikel is een aanvullend voorschrift opgenomen omtrent de elektrische voeding van
brandweerliften als bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, van het Bouwbesluit 2003. Dit
aanvullende voorschrift vloeit voort uit NEN-EN 81-72. De basisvoorschriften in artikel 1.3
verwijzen voor de elektrische installatie naar NEN 1010. Deze aanvullende voorschriften
dienen om onderdeel 8.783 van NEN 1010 in overeenstemming met NEN-EN 81-72 te
brengen op het terrein van de brandpreventieve en brandrepressieve installaties. Het gaat er om
dat brandweerliften op een preferente groep of rechtstreeks op de hoofdvoeding van de
voorziening van elektriciteit zijn aangesloten. Dit conform de huidige praktijk, die mede
gebaseerd is op de nu ingetrokken bijlage Z.4 van NEN-EN 81-1 (september 1986, inclusief
correctieblad, december 1989). De hiervoor genoemde voorzieningen bieden voldoende
waarborgen dat de brandweerlift blijft functioneren als bij calamiteiten de gewone
elektriciteitsvoorziening buiten gebruik raakt. Een andere mogelijkheid is om de brandweerlift
aan te sluiten op een noodstroomvoorziening [1].
Bronnen
1. Stcrt. 2005, 163
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Historie MR art. 4.3 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.

Motivatie
Het nadere voorschrift op NEN 2057 is een gevolg van het feit dat het Bouwbesluit geen eis
stelt aan de lichtdoorlatendheid van glas. Nu het normblad dat wel doet, is integrale
aanwijzing van het normblad niet mogelijk.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 4.3a (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Dit artikel geldt sinds 1 september 2005 [1].
Motivatie
Bouwbesluit 2003 worden voorschriften gesteld aan de aanwezigheid van een rookmelder die
is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die voldoet aan de primaire
inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555. Deze norm voorziet echter
nog niet in een secundaire energievoorziening.
Het is bij een brand in een woning niet ondenkbaar dat de elektriciteit, bijvoorbeeld door
kortsluiting, uitvalt. Als de aanwezige rookmelder geen secundaire energievoorziening heeft
(bijvoorbeeld een batterij), dan zal deze op dit vaak cruciale moment niet meer functioneren.
Een wijziging van NEN 2555 die voorziet in de eis van een secundaire energievoorziening
door middel van een batterij of een accu is in voorbereiding. Deze aanpassing maakt onderdeel
uit van een meer omvattende wijziging van deze norm die niet meer voor de inwerkingtreding
van deze regeling zal worden gepubliceerd.
Om te voorkomen dat ook rookmelders zonder of met een ondeugdelijke secundaire
energievoorziening op de markt komen en in nieuwbouwwoningen worden toegepast, zijn in
het nieuwe artikel 4.3a van deze regeling, vooruitlopend op de verwachte publicatie van het
wijzigingsblad van NEN 2555, voorzieningen ten aanzien van de secundaire
energievoorziening in de rookmelder getroffen.
Bronnen
1. Stcrt. 2005, 163
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Historie MR art. 4.4 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
Deze correctiefactoren zijn bedoeld om afwijkingen in de nieuwe bepalingsmethode voor de
EPC ten opzichte van de vorige versie te corrigeren. Met toepassing van deze correctiefactoren
zijn de uitkomsten van beide versies van de normbladen in principe gelijk [1].
Bronnen
1. Stcrt. 2005, 249

Historie MR art. 4.04.doc

070912

Historie MR art. 4.5 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
In de artikelen 4.6 t/m 4.11 zijn de nadere voorschriften opgenomen voor de bepaling van de
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie voor nachtelijk vliegverkeer in het kader
van de Ke- en LAeq-geluidisolatie teneinde het Bouwbesluit 2003 volledig af te stemmen op
de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (RGV ‘97).
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 4.6 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
Lid 1
Dit lid biedt de mogelijkheid om via berekeningen aan te tonen dat de geluidwering voldoet
aan Bouwbesluit 2003, artikel 3.4, lid 3 en lid 4.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR art. 4.13 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
Deze correctiefactoren zijn bedoeld om afwijkingen in de nieuwe bepalingsmethode voor de
EPC ten opzichte van de vorige versie te corrigeren. Met toepassing van deze correctiefactoren
zijn de
uitkomsten van beide versies van de normbladen in principe gelijk [1].
Bronnen
1. Stcrt. 2005, 249
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Historie MR art. 4.16 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
Onderdeel a
De Europese regelgeving kent geen onderscheid tussen een rookvrije en een brand- en
rookvrije ruimte en bij de Nederlandse vertaling van deze Europese norm is de terminologie
‘fire protected lobby’ vertaald in ‘tegen brand beschermde hal’. Uitgaande van de gangbare
bouwpraktijk is hier echter sprake van een rookvrije verkeersruimte die bouwtechnisch wordt
gekwalificeerd als een rookcompartiment als bedoeld in afdeling 2.16 van het Bouwbesluit
2003. De eis voor een rookvrije verkeersruimte is overeenkomstig de publicatie
‘Brandbeveiligingsinstallaties’, maart 2003, van de Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg en Rampen-bestrijding (NVBR) waarin wordt gesproken van een rookwerende
sluis. Een zwaardere eis is voor deze ruimte niet alleen onnodig, maar zou ook leiden tot een
stijging van de bouwkosten. In het verlengde van het voorschrift van artikel 2.104, eerste lid,
van het Bouwbesluit 2003, waarin wordt gesteld dat een liftschacht die voldoet aan de eisen
van een brand- en rookvrije vluchtroute geen brandcompartiment behoeft te zijn, is nu voor de
liftschacht van een brandweerlift voorgeschreven dat tussen de liftschacht en een naastgelegen
ruimte waarin brand kan ontstaan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is van
ten minste 60 minuten. Het rookvrije portaal voor de toegang van de lift mag binnen dat
compartiment gelegen zijn. Indien dat niet het geval is dan zal de deur van de liftschacht
brandwerend moeten zijn [1].
Onderdeel b
Voor de vrije doorgang van de toegang van de liftschacht van de brandweerlift is ook het
nationale voorschrift van ten minste 85 cm van toepassing.
Op deze maatvoering zal de kooideur behoren aan te sluiten, omdat het anders te krap
manoeuvreren voor de brandweer zal worden. Bovendien is het overgrote deel van de
brandweerliften onder normale omstandigheden al een gewone personenlift met een vrije
doorgang voor de liftschacht van ten minste 85 cm [1].
Bronnen
1. Stcrt. 2005, 163
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Historie MR art. 4.17 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Zie Historie MR art. 2.1.
Motivatie
Het nadere voorschrift op NEN 2057 is een gevolg van het feit dat het Bouwbesluit geen eis
stelt aan de lichtdoorlatendheid van glas. Nu het normblad dat wel doet, is integrale
aanwijzing van het normblad niet mogelijk.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR hoofdstuk 4 (nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen)
Geschiedenis
Al vanaf de invoering van het Bouwbesluit in 1992 worden in ministeriële regelingen nadere
voorschriften gegeven bij de toepassing van de NEN-normen in het kader van de bij of
krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften.
Sinds 1 januari 2003 is dat nog maar in één regeling: de Regeling Bouwbesluit 2003 [1]. De
bedoelde voorschriften staan in hoofdstuk 4.
Motivatie
Een deel van de bepalingen van hoofdstuk 4 is ter nadere precisering van de verwijzing naar
een norm. Een ander deel heeft betrekking op wijzigingen en aanvullingen op de normtekst.
Alleen van de laatst bedoelde bepalingen wordt de geschiedenis en motivatie behandeld.
Bronnen
1. Stcrt. 2002, 241
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Historie MR hoofdstuk 5 (veiligheidseisen voor wegtunnels)
Geschiedenis
Met het oog de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid (Stb. 2006, 148) gelden sinds
29 juni 2006 veiligheidseisen voor wegtunnels.
Motivatie
Zie [1].
Bronnen
1. Stcrt. 2006, 122
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